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ABSTRAK 

    Husnul Qori (2022)  : Efektivitas Proses Oriented Guided Inquiry Learning 

(POGIL) Berbasis Isu Sosiosaintifik (SSI) Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Larutan 

Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

                                                  Pembelajaran dengan menerapkan kegiatan diskusi berbasis masalah 

(POGIL berbasis SSI)  di sekolah bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Namun dalam pelaksanaannya masih tedapat beberapa kendala, salah 

satunya adalah kurangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

Untuk itu perlu ada model pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran 

berbasis masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa; (2) efektivitas pembelajaran menggunakan 

model POGIL berbasis SSI terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian 

ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 2021/2022 di kelas X MIPA 

SMA Taruna Mandiri Pekanbaru materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dan desain yang 

digunakan adalah Pretest-posttest Non-Equivalent Control Group Design. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji-t untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan uji N-gain untuk mengetahui tingkat 

efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan perolehan rata-rata posttest kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen 

sebesar 82,00 dan kelas kontrol sebesar 75,21, uji-t menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 kecil dari 0,05 sehingga keputusannya adalah Ho 

ditolak dan Ha diterima; (2) Pembelajaran dengan menggunakan model POGIL 

efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dimana nilai N-gain kelas 

eksperimen dari masing-masing siswa, yaitu terdapat sebanyak 28 siswa kategori 

N-gain tinggi dengan persentase 93,33% dan 2 siswa kategori N-gain sedang 

dengan persentase 6,67% yang masuk dalam kategori efektif. Kesimpulannya 

adalah pembelajaran dengan menggunakan model POGIL efektif terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Kata Kunci : Efektifitas, POGIL, SSI, Berpikir Kritis, Larutan Elektrolit Dan 

Non-Elektrolit  
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ABSTRACT 

Husnul Qori, (2022):The Effectiveness of the Process Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) bases on Socio-Scientific 

Issues to Student Critical Thinking Ability on 

Electrolyte and Non-Electrolyte Solutions Material 

           The implementation of discussion in learning activities based on problem 

(POGIL based on SSI) in schools could improve students' critical thinking skills.  

However, in its implementation, there were still several problems, one of them 

was the lack of students' ability in solving the problems.  So, there needs to be a 

learning model that could create the learning based on problem.  This research 

aimed at knowing 1) difference of students' critical thinking abilities, 2) the 

effectiveness of learning using POGIL model based on SSI students' critical 

thinking skills.  This research was conducted in the even semester of 2021/2022 

Academic Year at X MIPA grade of Senior High School Taruna Mandiri 

Pekanbaru on electrolyte and non-electrolyte solutions materials.  It was an 

experimental research with pretest and posttest nonequivalent control group 

design.  T-test (knowing difference of students' critical thinking abilities) and N-

gain test (knowing the level of effectiveness) were used for analyzing the data.  

The results of this research showed that 1) there was a difference of students' 

critical thinking skills between the experiment and control groups, the posttest 

average scores of critical thinking skills in the experiment group was 82.00 and 

the control group was 75.21, the result of t-test obtained that a significance value 

was 0.002 < 0.05, so that null hypothesis (Ho) was rejected and alternative 

hypothesis (Ha) was accepted.  2) Learning using the POGIL (Process Oriented 

Guided Inquiry Learning) model was effective on students' critical thinking skills.  

The N-gain value of the experimental group from each student: there were 28 

students in the high N-gain category (93.33%) and 2 students in the medium N-

gain category (6.67%) who were into the effective category.  The conclusion was 

learning using the POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) model was 

effective on students' critical thinking skills.      

Keywords: Effectiveness, POGIL, SSI, Critical Thinking, Electrolyte And 

Non-Electrolyte Solutions  
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 مهخص

نقضاٌا عهى أساس ام االستقصائً انمىجه ٍ: فعانٍة عمهٍة انتعه (٢٢٢٢)انقارئ، ن سح

هتالمٍذ فً نانتفكٍز اننقذي عهى مهارة ٍة وانعهمٍة االجتماع

 انمحهىل انمنحم بانكهزباء وغٍز انمنحم بانكهزباء ةماد

ٌ ٍِ خاله حْفٞز أّشطت اىَْبقشت اىقبئَت عيٚ حو اىَشنالث َٞٝنِ أُ ٝؤدٛ اىخعي

 ىقضبٝب االخخَبعٞت ٗاىعيَٞت( فٜ اىَذاسسعيٚ أسبس اٌ االسخقصبئٜ اىَ٘خٔ ٞ)عَيٞت اىخعي

يخالٍٞز. ٍٗع رىل، ال حزاه ْٕبك عذة عقببث فٜ حْفٞزٓ، ىاىخفنٞش اىْقذٛ  ةإىٚ ححسِٞ ٍٖبس

أحذٕب عذً قذسة اىخالٍٞز عيٚ حو اىَشنالث. ىٖزا اىسبب، ٝدب أُ ٝنُ٘ ْٕبك َّ٘رج 

( ١إىٚ ححذٝذ: ) بحثاى اٖذف ٕزٌٝ اىقبئٌ عيٚ حو اىَشنالث. ٞحعيَٜٞ قبدس عيٚ إّشبء اىخعي

ٌ االسخقصبئٜ اىَ٘خٔ ٞ( فعبىٞت عَيٞت اىخعي٢اىخفنٞش اىْقذٛ ىذٙ اىخالٍٞز. ) بسة ٍٖاىفشق فٜ 

يخالٍٞز. حٌ إخشاء ٕزا ىاىخفنٞش اىْقذٛ عيٚ ٍٖبسة ىقضبٝب االخخَبعٞت ٗاىعيَٞت عيٚ أسبس ا

اىصف  ىقسٌ فٜ  . ٢٢٢١/٢٢٢٢اىذساسٜ ٍِ اىعبً اىشفعٜ اىبحث فٜ اىفصو اىذساسٜ 

اىَحي٘ه  ةفٜ ٍبدبٞعٞت فٜ ٍذسست حبسّٗب ٍبّذٝشٛ اىثبّ٘ٝت بنْببسٗ اىشٝبضٞبث ٗاىعيً٘ اىط

اىَْحو ببىنٖشببء ٗغٞش اىَْحو ببىنٖشبب. طشٝقت اىبحث اىَسخخذٍت ٕٜ اىطشٝقت اىخدشٝبٞت 

 ت.نبفئخاىبعذٛ ىَدَ٘عت ضببطت غٞش ٍٗ ٜقبياىٗاىخصٌَٞ اىَسخخذً ٕ٘ حصٌَٞ االخخببس 

يخالٍٞز ىاىخفنٞش اىْقذٛ  ةاىفشق فٜ ٍٖبس َعشفتى tٜ اخخببس حقْٞت ححيٞو اىبٞبّبث اىَسخخذٍت ٕٗ

اىخفنٞش  سةفٜ ٍٖب بفشقْٕبك ( ١: )أُ  ٍسخ٘ٙ اىفعبىٞت. أٗضحج اىْخبئحىَعشفت ٗاخخببس 

 اخخببس دسخبثاىضببظ بَخ٘سظ  صفاىْقذٛ ىذٙ اىخالٍٞز بِٞ اىصف اىخدشٝبٜ ٗاى

 قَٞت ٍعْ٘ٝت. tىالخخببس ٗاىضببظ،  صفىي ٧٥.٢١ٗ ٜاىخدشٝب صفىي ٨٢.٢٢بعذٛ

؛ اىفشضٞت اىبذٝيتٗقب٘ه اىفشضٞت اىَبذئٞت بحٞث ٝخٌ سفض  ٢،٦٢ٍِ  ٙشصغ  ٢،٢٢٢

اىخفنٞش اىْقذٛ  ةٌ االسخقصبئٜ اىَ٘خٔ فعبه فٜ ٍٖبسٌٞ ببسخخذاً َّ٘رج عَيٞت اىخعيٞ( اىخعي٢)

فٜ فئت حيَٞزا ٕٜ  ٢٨ذد حيَٞز بعاىخدشٝبٜ ٍِ مو  صفىيىذٙ اىخالٍٞز. حٞث مبّج قَٞت 

فئت فعبىت. االسخْخبج ب٪ ٦.٦٧َخ٘سطت بْسبت اىفئت   فٜحيَٞزاُ   ْٕبكٗ ،٪٩٣.٣٣عبىٞت بْسبت

اىخفنٞش  ةٌ االسخقصبئٜ اىَ٘خٔ فعبه فٜ ٍٖبسٌٞ ببسخخذاً َّ٘رج عَيٞت اىخعيٕٞ٘ أُ اىخعي

 اىْقذٛ ىذٙ اىخالٍٞز.

م االستقصائً انمىجه، انتفكٍز اننقذي، انمحهىل ٍمهٍة انتعهانفعانٍة ع: األساسٍةانكهمات 
  انمنحم بانكهزباء وغٍز انمنحم بانكهزباء
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekarang ini, hampir seluruh aspek kehidupan dihadapkan pada 

suatu masa peralihan atau kondisi yang sering disebut sebagai abad-21. 

Suatu masa peralihan, tentu penyesuaian sangat penting dilakukan, 

persaingan dalam segala aspek kehidupan salah satunya pendidikan 

semakin ketat. Sehingga mengakibatkan tuntutan untuk menjadi dan 

mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat berkompetisi dan 

berkualitas tidak dapat terelakkan. 

Rahayu (2014) menyatakan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang muncul diatas diperlukan masyarakat yang memiliki 

pemahaman terhadap keterampilan abad-21 seperti tentang ide-ide ilmiah, 

kemampuan intelektual, kreatifitas, kemampuan memecahkan masalah, 

penalaran, menganalisis dan mengevaluasi setiap masalah serta dapat 

menyimpulkan setiap masalah dan harus memiliki kemampuan terhadap 

masalah dan isu-isu yang ada di lingkungan sosial dan masyarakat secara 

umum serta aspek pendidikan  khusus pendidikan  abad 21 (Yuliastini et 

al., 2016). 

Pendidikan abad-21 mengharuskan pendidik untuk memiliki 

beragam keterampilan sejalan dengan perkembangan pendidikan dan 

pembelajaran serta pembaruan teknologi di bidang pendidikan. Dalam hal 

ini pendidik diminta tidak hanya mampu mengajar, namun juga diharuskan  
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mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan dan 

perkembangan teknologi (Almursyid dkk, 2018). Disisi lain, penguasaan 

keterampilan ini harus dilaksanakan dengan memvariasikan sumber 

pembelajaran, dengan kata lain bukan hanya guru, buku ataupun literatur 

lain sebagai sumber utama, namun peserta didik harus mampu mencari 

sumber belajarnya sendiri (Student Centered).  

Hal diatas sejalan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, mengharapkan pembelajaran di sekolah 

mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya sendiri. Ada beberapa 

keterampilan yang harus dikembangkan yaitu keterampilan kreatif, 

produktif, mandiri, kolaborasi, komunikatif dan kritis, hal ini didukung 

oleh Permendikbud No.21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa siswa 

harus mampu menunjukkan keterampilan berpikir kritis (Tim Penyusun, 

2016). 

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara reflektif 

dan rasional (Susana et al., 2019). Maksudnya rasional dalam 

mengumpulkan, menerangkan maksud dari masalah yang dihadapi serta 

bisa memberi penilaian terhadap informasi untuk memperoleh keputusan. 

Sedangkan reflektif adalah keaktifan atau kemampuan dalam  

mempertimbangkan semua alternatif sebelum membuat keputusan. 
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Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dianggap 

penting untuk ditumbuhkan di sekolah tujuannya agar siswa mampu dan 

terbiasa menghadapi masalah disekitarnya (Hadi, 2019). Dengan kata lain 

berpikir kritis adalah proses kompleks yang bertujuan untuk mencapai 

penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang 

akan kita lakukan dengan alasan yang logis yang tentunya di terapkan 

dalam proses pembelajaran khususnya dalam memecahkan suatu soalan 

atau masalah yang dihadapi (Stiawan et al., 2014).  

Kalau kita berbicara tentang keterampilan abad-21 salah satunya  

kritis, kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih tergolong  

rendah (Susana et al., 2019). Hasil studi TIMSS tahun 2015 menunjukkan 

keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa di Indonesia 

peringkat 45 dari 50 negara partisipan (TIMSS & PIRLS, 2016) dan hasil 

studi PISA tahun 2015 yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah siswa di Indonesia peringkat 62 dari 70 

negara partisipan (OECD, 2016). Salah satu penyebab rendahnya 

keterampilan berpikir kritis siswa adalah pembelajaran di sekolah yang 

masih menerapkan sistem teacher centered, dimana guru dijadikan sebagai 

sumber pengetahuan satu-satunya (Smith dan Szymanski, 2013). 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil studi pendahuluan di SMA 

Taruna Mandiri  Kota Pekanbaru dari hasil wawancara dengan guru kimia 

ibuk Farida S.Pd sekaligus pamong dalam praktek pembelajaran lapangan, 

sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013, namun 
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pembelajaran kimia masih terpusat kepada guru dengan menggunakan 

metode ceramah, sesekali berdiskusi, latihan soal, dan demostrasi. Dengan 

penerapan pembelajaran yang seperti itu, maka siswa kurang dilibatkan 

secara aktif dalam pembelajaran, sehingga keterampilan berpikir kritis dan 

penalaran secara kritis siswa kurang terlatih (Sumiati Wildan, 2017). 

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran kimia kelas X terdapat 

kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai yaitu KD 3.8 menganalisis 

sifat larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar 

listriknya. KD 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan 

melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan (Dewi et al., 2018). Oleh 

sebab itu siswa perlu diberi  suatu kegiatan praktikum untuk mencapai 

kompetensi dasar tersebut dan diharapkan siswa mampu memecahkan 

masalah dan menemukan suatu konsep, sehingga keterampilan berpikir 

kritis siswa dapat ditumbuhkan (Virtayanti et al., 2018). 

Menurut Ennis (1989) ada 12 indikator keterampilan berpikir kritis 

yang dapat ditumbuhkan yang dikelompokkan kedalam 5 kelompok. Salah 

satu indikatornya yaitu indikator memfokuskan pertanyaan, 

mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi, 

mendedukasi dan mempertimbangkan hasil dedukasi dan indikator 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, sedangkan 

menurut Carol Wade ada 5 indikator yang perlu ditingkatkan salah satunya 

yaitu memberi penjelasan dasar, membangun keterampilan dasar, 
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menyimpulkan, memberi penjelasan lanjut dan mengatur strategi dan 

taktik (Robert H. Ennis, 2011). 

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat 

menumbuhkan indikator-indikator keterampilan berpikir kritis tersebut 

pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit yaitu model POGIL 

(Proces Oriented Guided Inquiry Learning). Model POGIL merupakan 

sebuah pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam diskusi 

kelompok serta mengkomunikasikan hasil diskusi mereka, sehingga secara 

tidak langsung komunikasi siswa akan dilatih (Straumanis dalam Putri & 

Sugiarto, 2014).  Model pembelajaran POGIL dapat membantu peserta 

didik untuk lebih menemukan sendiri pengetahuannya dan mudah 

diterapkan pada jenjang pendidikan (Zawadzki 2010).  

Kelebihan dari model POGIL yaitu kegiatan peserta didik lebih 

terstruktur, terkendali dan terarah, tujuan pembelajaran lebih tercapai dan 

pemanfaatan waktu lebih efektif (Erna, 2018). Selain itu Kelebihan model 

POGIL menurut Hanson (2006) adalah mampu membangun pengetahuan 

mereka sendiri berdasarkan pengetahuan sebelumnya, keaktifan siswa 

telibat dan berpikir didalam kelas, serta dapat menarik kesimpulan dengan 

menganalisis data. Pendapat lain Moog & Spencer (2008) mengatakan 

bahwa POGIL memiliki kelebihan yaitu aktivitas siswa lebih tersistematis 

sebab ada panduan yang tersistematis terkendali serta terarah, tercapainya 

tujuan pembelajaran dan efektif dalam memanfaatkan waktu. 
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Karakteristik model pembelajaran POGIL adalah siswa 

menggunakan siklus belajar dan fokus pada pengembangan keterampilan 

proses melalui kerjasama dalam tim yang sudah disediakan (M.E.R. 

Purnomo & Abadi, 2015). Adapun menurut Hanson (2006) karakteristik 

model pembelajaran POGIL yaitu siswa terlibat aktif dan berfikir didalam 

kelas, siswa menggambar kesimpulan dengan menganalisis data, model 

atau contoh serta dengan mendiskusikan ide, siswa bekerja sama dalam 

tim yang dikelola sendiri guna memahami konsep dan memecahkan 

masalah, siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan untuk 

memperbaiki kinerja, siswa juga berinteraksi dengan guru yang berfungsi 

sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu pendapat dari Moog & Spencer 

(2008) menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik model pembelajaran 

POGIL antara lain: guru merancang tim atau kelompok untuk dibimbing 

sehingga tugasnya sebagai fasilitator bukan sebagai sumber informasi, 

guru membimbing siswa melalui eksplorasi untuk membangun 

kepahaman, dan guru menggunakan konten disiplin untuk menfasilitasi 

pengembangan keterampilan proses seperti berpikir  tingkat tinggi dan 

kemampuan untuk belajar serta menerapkan pengetahuan dalam konsep 

baru. 

Tahapan model POGIL terdiri dari 5 tahap meliputi,(1) orientation, 

yaitu guru memberikan pengetahuan umum kepada siswa. (2) exploration, 

yaitu peserta didik diberi berberapa tugas yang berhubungan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai seperti mengumpulkan data atau masalah. 
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(3) concept formation, yaitu siswa diarahkan untuk berpikir sendiri dan 

mandiri untuk menemukan prinsip umum berdasarkan bahan disediakan 

guru. (4) application, yaitu siswa menghubungkan konsep,masalah atau 

isu-sosiosaitifik yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan masalah dan menyelesaikan soal dan tugas yang diberikan 

guru. (5) closure, yaitu guru memberikan arahan, bimbingan serta 

penguatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri 

(Hanib et al., 2017). 

Selain model pembelajaran, di perlukan juga pendekatan 

pembelajaran untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta 

didik, salah satunya pendekatan pembelajaran isu sosiosaitifik (Wahdan et 

al., 2017). Sosioscientific Issues (SSI) merupakan pemanfaatan isu-isu 

berhubungan dengan sains secara sengaja agar siswa dapat terlibat dalam 

dialog, diskusi, dan debat (Zeidler, 2009). Topik-topik tersebut pada 

dasarnya kontroversial tetapi memiliki unsur tambahan yang memerlukan 

penalaran moral atau evaluasi masalah,pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut (Andryani et al., 2016). 

Rahayu (2016) menyatakan bahwa melalui masalah yang akrab 

dengan siswa akan lebih menvisualisasi konsep yang abstrak supaya lebih 

kongrit. Roberto dan Bernando (2012) mengungkapkan bahwa penerapan 

SSI dalam pendidikan sains salah satunya kimia dapat membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi tentang isu-

isu yang kontroversial dan sosial-sains (Rahayu, 2019). 
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Pembaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah akan menjadikan Isu Sosiosaintifik sebagai pendekatan 

pembelajaran dan POGIL sebagai model pembelajaran untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis (Critikal Thinking) siswa SMA. Berdasarkan 

uraian yang telah dijelaskan, peneliti akan mencoba mengkaji suatu 

masalah dengan judul “Efektivitas Proses Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) Berbasis Isu Sosiosaintifik (SSI) Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Larutan Elektrolit 

Dan Non Elektrolit” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang 

akan saya lakukan ini, maka perlu adanya penegasan terhadap istilah-

istilah yang tercantum dalam judul yang penulis ankat. Adapun istilah 

yang ada pada judul yang penulis angkat adalah : 

1. Pendekatan isu sosiosaintifik 

Isu sosiosaintifik adalah topik atau isu yang menghubungkan 

masalah sosial masyarakat dengan suatu konteks konsepsual terhadap 

sains (Sadler & Ziedler, 2002). Isu-isu yang menantang ini akan 

dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan memberikan siswa konteks 

untuk mendukung analisa mereka terhadap hubungan antara sains, 

kehidupan mereka dalam masyarakat, dan teknologi. 
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2. Model Pogil 

Model POGIL merupakan proses belajar yang mengarah pada 

proses bukan hasil semata dan berpusat pada siswa. Dengan kata lain 

POGIL merupakan salah satu pembelajaran inkuiri yang berorientasi 

dan berpusat pada kerangka pemikiran, dapat memecahkan masalah 

dan mengajukan pertanyaan dan manjawab pertanyaan (Hanson, 

2013). 

3. Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah keterampilan untuk mencari,menganalisis  

dan merumuskan suatu problem yang relevan, kemampuan untuk 

mempertimbangkan dan menilai, yang meliputi membedakan antara 

fakta dan pendapat, menemukan asumsi atau pengandaian, 

memisahkan prasangka dan pengaruh emosional, menimbang 

konsistensi dalam berpikir dan menarik kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang relevan serta 

memperkirakan akibat yang dapat timbul (Robert H. Ennis, 2011). 

4. Efektivitas  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

suatu penelitian berdasarkan tujuan-tujuan yang telah di tentukan 

sebelumnya (Septo H, 2009). 

5. Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

 Larutan elektrolit dan non elektrolit adalah sifat larutan 

berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit adalah larutan 
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yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik apabila dilarutkan 

dalam air sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tak 

bisa menghantarkan listrik jika dilarutkan dalam air (Unggul 

Sudarmo, 2016). 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut : 

a.  Mata pelajaran kimia dianggap cukup sulit untuk dipahami oleh 

siswa di SMA Taruna Mandiri karena bersifat abstrak. 

b. Model dan pendekatan  penbelajaran yang digunakan di SMA 

Taruna Mandiri Pekanbaru masih konvensional atau masih 

bersumber dari guru (teacher centered). . 

c.  Siswa di SMA Taruna Mandiri belum mampu melakukan penalaran 

kimia secara kritis. 

d.   Metode belajar yang digunakan guru lebih banyak menggunakan 

metode ceramah, sesekali berdiskusi, latihan soal, dan demostrasi 

(teacher centered). 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan model POGIL (orientasi masalah, 

eksplorasi masalah, pembentukan konsep, aplikasi dengan masalah, 
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dan penutup) dan pendekatan Isu Sosiosantifik (analisis masalah, 

klarifikasi sains ,focus kembali kepada masalah sosiosaintifik, 

permainan peran serta kegiatan meta-reflektif) untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis siswa (memberi penjelasan 

sederhana,membangun keterampilan dasar,menyimpulkan,memberi 

penjelasan lanjut serta mengatur strategi dan taktik). 

b. Materi yang digunakan adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit 

dengan kompetensi dasar dibatasi pada menganalisis sifat  larutan 

berdasarkan daya hantar listriknya. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa dengan menggunakan model POGIL berbasis 

SSI? 

b. Sejauh mana efektivitas pembelajaran menggunakan virtual 

laboratorium terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

larutan elektrolit dan non-elektrolit? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa 

menggunakan model POGIL berbasis SSI dengan pembelajaran 

konvensional. 

b. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan model 

POGIL berbasis SSI untuk mendukung kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi elektrolit dan non-elektrolit 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang baik bagi semua pihak terutama berhubungan dengan dunia 

pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi Guru, sebagai gambaran umum dalam mengiplementasikan 

pembelajaran kimia 

b. Bagi Siswa, diharapkan mampu memberikan wawasan untuk 

mengubah cara berpikir peserta didik sehingga dapat berpikir secara 

kritis. 

c. Bagi Peneliti, diharapkan mampu menjadi sebuah masukan bahwa 

dalam mengajar diperlukan pendekatan dan model pembelajaran 

yang dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik, perkembangan 

zaman dan kurikulum yang ditetapkan (Sri Yani Widyaningsih, 

Haryono, 2012)     
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Model Pembelajaran 

Rusman (2016) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang bahan-

bahan pembelajaran, membentuk kurikulum,dan membimbing 

pembelajaran kelas atau yang lain (Muhammad Faturohman, 2015). 

2. Model POGIL 

a. Pengertian Model POGIL 

Salah satu model belajar dengan pendekatan inkuiri adalah 

POGIL. Model POGIL merupakan proses belajar yang mengarah 

pada proses bukan hasil semata dan berpusat pada siswa. Dengan 

kata lain POGIL merupakan salah satu pembelajaran inkuiri yang 

berorientasi dan berpusat pada kerangka pemikiran, dapat 

memecahkan masalah dan mengajukan pertanyaan dan manjawab 

pertanyaan (Astarina et al., 2019). 

Model pembelajaran POGIL berorientasi pada proses bukan 

hanya hasil semata serta keaktifan siswa dalam hubungan dengan 

kelompok untuk mengevaluasi kinerja kelompok dan memecahkan 

masalah dengan cara kritis. Dengan adanya model POGIL siswa 

diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi dan metakognisi, komunikasi, kerja tim, manajemen, dan 
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penilaian serta tidak lagi mengandalkan hafalan tetapi 

mengembangan keteterampilan untuk sukses dalam pembelajaran 

(Sri Yani Widyaningsih, Haryono, 2012). 

b. Tahapan Model POGIL 

Berikut adalah langkah model pembelajaran POGIL yang 

dibagi menjadi 5 tahapan yaitu: (Hanna Aulia,NandaSaridewi, 

2017).  

1. Tahapan orientasi pada tahapan ini guru memberikan 

pengetahuan umum kepada peserta didik mengenai materi yang 

akan mereka pelajari. 

2. Tahapan eksplorasi pada tahapan ini siswa dibagi menjadi 

berberapa kelompok dan siswa diberi berberapa tugas yang 

berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

seperti mengumpulkan data atau masalah, melaksanakan 

percobaan dan menjawab pertanyaan yang di berikan 

3. Tahapan penemuan pada tahapan ini siswa diarahkan untuk 

berpikir sendiri dan mandiri untuk menemukan prinsip umum 

berdasarkan bahan disediakan guru. 

4. Tahapan  aplikasi pada tahapan ini siswa menghubungkan 

konsep,masalah atau isu-sosiosaitifik yang ditemukan dalam 

lingkungan masyarakat serta kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan masalah dan menyelesaikan soal dan tugas yang 

diberikan guru. 
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5. Tahapan  penutup pada tahapan ini guru memberikan arahan, 

bimbingan serta penguatan kepada peserta didik untuk 

memecahkan masalahnya sendiri serta melakukan evaluasi dan 

refleksi prestasi atau kelebihan kelompoknya 

c. Keunggulan Model POGIL 

POGIL memiliki keunggulan yaitu pembelajarannya 

berpusat pada proses bukan hasil semata, lebih mengutamakan 

kelompok dari pada individu, serta mempunyai aturan belajar dan 

model POGIL melibatkan konteks sederhana dalam 

pembelajarannya (Zenab & Winayah, 2010). Selain itu Kelebihan 

model POGIL menurut Hanson (2006) adalah mampu membangun 

pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengetahuan sebelumnya, 

keaktifan siswa telibat dan berpikir didalam kelas, serta dapat 

menarik kesimpulan dengan menganalisis data. Pendapat lain 

Moog & Spencer (2008) mengatakan bahwa POGIL memiliki 

kelebihan yaitu aktivitas siswa lebih tersistematis sebab ada 

panduan yang tersistematis terkendali serta terarah, tercapainya 

tujuan pembelajaran dan efektif dalam memanfaatkan waktu. 

3. Issu Sosiosaitifik (SSI) 

a. Pengertian Issu Sosiosaintifik 

Isu sosiosaintifik (SSI) adalah isu sosial yang kompleks 

dengan gabungan antara konseptual dengan sains. Isu-isu yang 

menantang ini akan dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan 
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memberikan peserta didik konteks untuk mendukung analisa 

mereka terhadap hubungan antara sains, kehidupan mereka dalam 

masyarakat, dan teknologi.  

Zeidler & Keefer (dikutip dari Zeidler, 2003) berasumsi 

bahwa, isu sosiosaintifik adalah mempertimbangkan masalah etika 

dan konstruksi penilaian moral tentang topik ilmiah melalui 

interaksi sosial dan wacana. Simmons & Zeidler (dikutip dari 

Zeidler, 2003) mengemukakan bahwa isu sosiosaintifik adalah 

dasar untuk pertimbangan interaksi individu dan kelompok yang 

menyediakan lingkungan di mana siswa dapat mengembangkan 

pemikiran kritis dan keterampilan penalaran moral mereka. Isu 

sosiosaintifik adalah dilema sosial yang kompleks seperti : 

1. Berdampak pada urusan ekonomi, kewarganegaraan dan 

budaya, serta tidak memiliki solusi yang jelas. 

2. Memiliki ikatan konseptual atau teknologi dengan sains. 

Beberapa contoh masalah sosiosains termasuk penyaringan 

genetik, diet, perawatan medis, dan senjata biologis dan kimia 

(Dani, 2011). 

Berdasarkan uraian definisi isu sosiosaintifik di atas dapat 

disimpulkan bahwa isu sosiosaintifik merupakan pendekatan 

belajar yang memuat isu-isu dalam kehidupan yang dapat 

meningkatkan pemikiran kritis peserta didik sehingga dapat 
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mengambil keputusan strategi dan cara yang dapat menyelesaikan 

masalah melalui interaksi sosial. 

b. Karakteristik Issu Sosiosaintifik 

Berberapa ahli memaparkan karakteristik isu-isu di dalam 

kelas yang sangat erat dengan pendekatan isu sosiosaintifik, berikut 

adalah tabelnya (Wilmes & Howarts, 2009). 

Tabel 2.1. Karakteristik Isu Sosiosaintifik dalam Kelas 

Kurang menekankan pada Lebih menekankan pada 

Mendiskusikan sains secara 

terpisah 

Membahas konsep dan pemahaman 

sains dalam konteks masalah pribadi 

dan sosial 

Mandiri  Berkolaborasi dengan kelompok atau 
mewakili kelompok otentik yang 

ditemukan di masyarakat 

Memperoleh informasi ilmiah Memperoleh pemahaman konseptual 
dan menerapkan informasi l dalam 

membuat dan mengevaluasi 

keputusan pribadi, masyarakat, dan 

global 

Pertanyaan tertutup dengan 

satu jawaban benar 

Pertanyaan terbuka yang 

mengharuskan siswa menjelaskan 

fenomena yang didukung oleh bukti 

Penilaian pilihan ganda Penilaian otentik 

 

c. Tujuan Pendekatan Issu Sosiosaintifik 

Pendekatan pembelajaran Issu Sosiosaintifik memiliki 

berberapa tujuan antara lain adalah sebegai berikut : 

1. Menunjukkan pemahaman terhadap proses sains dan konsep 

yang terlibat dalam penyebaran informasinya dan penelitian 

ilmiah. 
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2. Menunjukkan dan menyadari pemahaman dan pengambilan 

keputusan pada tingkat kelompok seperti masyarakat dan 

individu. 

3. Menunjukkan dan melihat serta menyadari pemahaman, sifat, 

kekuatan dan keterbatasan dari isu-sosiosantifik yang 

dilaporkan oleh media masa. 

4. Mengenal serta memehami ruang lingkup isu-isu sains dalam 

lingkup masyarakat, nasional atau dunia (Subiantoro., 2017). 

d. Tahapan Pendekatan Issu Sosiosaintifik 

Pendekatan pembelajaran Issu Sosiosaintifik memiliki 

berberapa tujuan antara lain adalah sebegai berikut : 

1. Analisis Masalah. Pada tahapan ini diberikan diberikan 

masalah menggunakan  media belajar  lainnya yang relevan 

untuk menentukan isu tersebut. 

2. Klarifikasi Sains. Pada langkah ini guru membantu siswa untuk 

memahami sains dasar yang berhubungan dengan isu yang ada.  

3. Fokus Kembali pada Isu Sosiosaintifik. Pada langkah ini siswa 

fokus  pada masalah yang berhubungan dengan isu yang ada. 

4. Permainan Peran. Pada langkah ini peserta didik mengambil 

peran. Peran yang dimaksud adalah diskusi, unjuk kerja, serta 

debat perihal isu tersebut.  
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5. Kegiatan Meta-Reflektif Pada langkah ini siswa didorong untuk 

menggambarkan pengalaman mereka secara utuh dan dikaitkan 

dengan isu yang sedang dibahas (Pitpiorntapin & Topcu, 2016) 

e. Syarat Permasalahan Issu Sosiosantifik 

Ratcliffe (2003) menyampaikan berberapa syarat 

permasalahan atau isu-isu sosial yang bisa diangkat menggunakan 

sosio-saintifik (SSI), yaitu sebagai berikut: 

1. Sering disorot media. 

2. Terdapat kekuranglengkapan informasi. 

3. Dasar sains Jelas. 

4. Melibatkan pembentukan pendapat baik individu ataupun 

masyarakat. 

f. Kriteria Pemilihan Issu 

Dalam pembelajaran issu sosiosaintifik dibutuhkan masalah 

tertentu untuk mendukung pembelajaran, adapun beberapa kriteria 

dalam pemilihan issu untuk memenuhi model pembelajaran issu 

sosiosaintifik antara lain adalah: 

1. Isu yang membahas topik tertentu harus tersaji dalam sumber 

media yang berbeda, misalnya surat kabar, brosur, iklan, TV, dan 

sebagainya. 

2. Isu yang digunakan harus relevan dengan kehidupan. 
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3. Isu yang tidak hanya memungkinkan dapat diselesaikan dengan 

solusi sepihak dan dianggap tidak diterima karena suatu alasan 

ilmiah oleh sebagian besar guru atau orangtua.  

4. Mengizinkan adanya diskusi terbuka. 

5. Isu berkaitan dengan sains dan teknologi (Marks Eilks et al., 

2009). 

g. Peran Guru Dan Siswa Dalam Pendekatan Issu Sosiosaintifik 

Dalam pembelajaran isu sosiosaintifik, guru sebaiknya tidak 

bersifat otoriter dan tidak menyajikan fakta pengetahuan yang ada. 

Guru perlu memberi kesempatan siswa untuk menyumbangkan ide 

dan pengetahuan yang dimiliki agar mereka paham akan aspek 

ilmiah dan sosial dari suatu permasalahan (Pitpiorntapin et al., 

2016). Selain itu, guru perlu menggunakan kegiatan yang berfokus 

pada diskusi. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong peserta didik 

untuk mempertimbangkan argumen alternatif berdasarkan bukti. 

Guru yang terlibat juga perlu mengikuti informasi terkini tentang 

topik terkini dan mengarahkan peserta didik saat berdiskusi.  

Peran siswa dalam proses belajar adalah siswa harus 

mengumpulkan serta menganalisis data ilmiah terkait dengan 

masalah tertentu. Siswa diharuskan bisa menyelidiki masalah, 

membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan telibat dalam 

argumentasi (Pitpiorntapin et al., 2016) 
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h. Pengelolahan Kelas 

       Dalam mendukung pembelajaran isu sosiosaintifik 

terdapat beberapa aspek pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan, 

diantaranya adalah: 

1. Melibatkan siswa dalam proses belajar salah stu aspek penting 

dalam pengelolaan kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menetapkan peran peserta didik di dalam kelas. 

2. Menyediakan kegiatan kolaboratif dan interaktif. Menyediakan 

kegiatan kolaboratif dan interaktif dapat mendorong minat dan 

respon peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik terlibat 

dalam diskusi kelompok dan memberikan argumentasi, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna untuk peserta didik.  

3. Guru dan siswa saling menghormati. siswa seringkali perlu 

mendiskusikan isu yang kontroversial sehingga mengakibatkan 

sulitnya berdialog antara guru dan peserta didik. Oleh karena 

itu, peserta didik dan guru perlu saling menghormati satu sama 

lain. 

4. Memberikan lingkungan kelas yang aman bagi guru dan 

peserta didik. Agar pembelajaran isu sosiosaintifik berjalan 

dengan kondusif, guru dan peserta didik perlu menciptakan 

kelas yang aman untuk mendukung pengajaran. 
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4. Berpikir Kritis 

a. Pengertian Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah proses kompleks yang 

melibatkan penerimaan dan penguasaan data evaluasi data,analisis 

data serta membuat seleksi yang bertujuan untuk mencapai 

penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa 

yang akan kita lakukan dengan alasan yang logis. Sedangkan 

berpikir kritis merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu 

(purposeful), pengendalian diri (self regulation) dan pertimbangan 

dalam membuat keputusan, tujuan berfikir kritis juga dapat 

menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru dan tergesa-gesa 

sehingga sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

 Jadi kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu 

modal dasar atau modal intelektual yang sangat penting bagi setiap 

orang dan merupakan bagian yang fundamental dari kematangan 

manusia (Hasanah, 2020).  

b. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Ennis (1985)  iya menyampaikan terdapat lima 

tahap berpikir kritis dengan masing-masing indikatornya yaitu : 

1. Memfokuskan pertanyaan. 

2. Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi. 

3. Mendedukasi dan mempertimbangkan hasil deduksi. 

4. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. 
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5. membangun keterampilan dasar. 

Sedangkan Menurut Carol Wade terdapat lima indikator 

berfikir kritis, yakni meliputi :  

1. Memberikan penjelasan yang sederhana (meliputi: 

menganalisis pertanyaan, menfokuskan pertanyaan, bertanya 

dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan). 

2. Membangun keterampilan dasar (meliputi: mengamati dan 

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi dan 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak). 

3. Menyimpulkan  

4. Memberikan penjelasan lanjut (meliputi: mendefenisikan istilah 

dan mengidentifikasi asumsi). 

5. Mengatur strategi dan taktik (meliputi: menentukan tindakan, 

berinteraksi dengan orang lain). 

5. Larutan Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

a. Pengertian Larutan  

Jika Anda melarutkan 2 sendok makan garam ke dalam 

segelas air, maka Anda telah mendapatkan larutan garan jadi dapat 

disimpulkan larutan adalah campuran yang bersifat homogen atau 

serbasama (Ariyanti & Masykuri, 2017). 

Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi 

2 golongan yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit 

(syukri., 1999). 
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Gambar 2.1. pembagian larutan (syukri., 1999). 

b. Pengertian  Larutan Elektrolit 

Larutan elektrolit adalah sifat larutan berdasarkan daya 

hantar listriknya. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya 

mampu menghantarkan arus listrik apabila dilarutkan dalam air 

(Chang R, 2004). 

1. Contoh larutan elektrolit kuat : HCl, HBr, HI, HNO3, dan lain-

lain. 

2. Contoh larutan elektrolit lemah : CH3COOH, Al(OH)3 dan 

Na2CO3. 

c. Pengertian Larutan Non-Elektrolit 

Non-elektrolit merupakan yang tidak dapat menghantarkan 

arus listrik saat dilarutkan dalam air. Karena disebabkan oleh zat-

zat itu tetap berwujud dalam molekul tidak bermuatan (Unggul 

Sudarmo, 2016). Contoh larutan non-elektrolit : Gula ,Etanol, Urea 

,Glukosa. 

d. Kekuatan Larutan Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

Kekuatan suatu elektrolit ditandai dengan suatu besaran 

yang disebut derajat ionisasi (α) 
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1. Elektrolit kuat : α = 1(terionisasi sempurna). 

2. Elektrolit lemah : 0 < α < 1 (terionisasi sebagian). 

3. Non Elektrolit : α = 0 (tidak terionisasi). 

e. Membedakan Larutan Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu 

menghantarkan arus listrik apabila dilarutkan dalam air sedangkan, 

Non-elektrolit merupakan yang tidak dapat menghantarkan arus 

listrik saat dilarutkan dalam air.  

Berikut tabel perbedaan antara larutan elektrolit dan non 

elektrolit berdasarkan hasil percobaan (Cheng, 2006). 

Tabel 2.2. Perbedaan Sifat Larutan Elektrolit Kuat, Elektrolit Lemah 

Dan Non Elektrolit 

 Jenis  Sifat dan pengamatan   senyawa Reaksi Ionisasi 

Elektrolit 

kuat  

Menghantarkan arus 

listrik 

Terdapat gelembung 

gas 

Terionisasi sempurna 

Lampu menyala terang 

HCl, 

H2SO4  

KCl, 

NaCl,dan 
NaOH 

NaOH  Na
+
+ OH

- 

KCl  k
+ 

+ Cl
-
 

NaCl  Na
+ 

+ Cl
- 

H2SO4  2H
+
+ SO4

2
 

 

Elektrolit 
lemah 

Menghantarkan arus 
litrik 

Terdapat gelembung 

gas 

Terinisasi sebagian 

Lampu menyala redup 

NH4OH, 
Al(OH)3, 

CH3COO

H,  HCN, 

HCN  H
+
+ CN

-
 

CH3COOH CH3COO
-

+ H
+ 

 

Non-

Elektrolit 

Tidak menghantarkan 

arus listrik  

Tidak terdapat 

gelembung gas 

Tidak terionisasi 

Lambu tak menyala 

CO(NH2)

2,  
C6H12O6, 

C2H5OH 

C12H22O11, C2H5OH, 

C6H12O6, CO(NH2)2, 
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B. Penelitian Relevan 

Adapun beberapa penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian 

penulis sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Ismawati & Pertiwi (2019) berjudul Socioscientific 

Issues-Based Learning as an Effort to Train High Order Thinking 

Skills in Junior High School Students. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dipaparkan menunjukan bahwa pembelajaran berbasis isu 

sosiosaintifik dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(HOTS) peserta didik.  

2. Penelitian oleh Rahmawati, Ratnasari & Suhendar (2018) berjudul 

Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Socioscientific Issues terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik, metode penelitian yang 

digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain Nonequivalent 

Control Group. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive 

Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan menunjukkan 

hasil uji z menunjukkan data yang dihasilkan sesuai dengan kriteria 

yaitu zhitung = 3,177> ztabel = 1,998 dengan taraf signifikansi 0,05 

(5%), artinya pembelajaran socioscientific issue berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

3. Penelitian oleh Subiantoro, Ariyanti & Sulistyo (2013) berjudul 

Pembelajaran Materi Ekosistem dengan Socio-Scientific Issues dan 

Pengaruhnya terhadap Reflective Judgment siswa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitain 
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Nonequivalent Control Group. Penelitian ini menggunakan uji 

Anakova. Berdasarkan analisis kovarian, menunjukan adanya 

perbedaan nilai yang signifikan antara kedua kelas. Dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran materi ekosistem berbasis SSI sangat berpengaruh 

terhadap perubahan atau peningkatan kemampuan reflective judgment 

dibanding dengan pembelajaran yang biasa diterapkan guru. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi, Sunyono & Diawati (2018) 

berjudul Pengaruh Isu Sosiosaintifik untuk Meningkatkan Literasi 

Kimia pada Materi Elektrolit dan Non-Elektrolit. Metode penelitian 

yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan pretest-posttest 

control group design. Teknik pengambilan sampel adalah cluster 

random sampling. Analisis data yang digunakan adalah uji effect size 

effect size dan uji beda rata-rata n-gain. Hasil penelitian menunjukkan 

effect size sebesar 83,6%. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran isu 

sosiosaintifik lebih berpengaruh dalam meningkatkan literasi kimia 

siswa. 

5. Penelitian oleh Wilsa, Susilowati & Rahayu (2017) berjudul Problem 

Based Learning Berbasis Socio-Scientific Issue untuk 

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi Siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan 

Posttest Only Control Group Design. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan probability sampling jenis cluster random sampling. 

Teknik analisis data menggunakan uji independent sample test. Hasil 
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penelitian menunjukan bahwa thitung(4,679) > ttabel(1,991), yang 

berarti terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBL berbasis SSI 

berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis dan 

komunikasi siswa.  

6. Penelitian oleh Sismawarni, Usman, Hamid & Kusumaningtyas (2020) 

berjudul Pengaruh Penggunaan Isu Sosiosaintifik dalam Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi Siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi 

eksperimen dengan Pretest-Posttest Control Group Design. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. 

Analisis data menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa nilai 

thitung(3,072) > ttabel1,673 (α=0,05) yang berarti Ha diterima dan H0 

ditolak. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan isu sosiosaintifik dalam 

model PBM berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

Dari berberapa penelitian yang relevan di atas dapat diambil 

kesimpulan sesuai judul penelitian saya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3. Kesimpulan Penelitian Relevan 

Nama 

peneliti/tahun 

judul Persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian 

Ismawati & 

Pertiwi (2019) 

Socioscientific Issues-

Based Learning as an 

Effort to Train High Order 

Thinking Skills in Junior 
High School Students 

Persamaan : menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang 

sama yaitu isu sosiosantifik 

dan sama-sama meningkatkan 
HOTS 

Perbedaan : penelitian ini 

bukan tentang efektifitas tetapi 
upaya peningkatan HOST dan 
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Nama 

peneliti/tahun 

judul Persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian 

metode yang digunakan sedikit 

berbeda 

Rahmawati, 
Ratnasari dan 

Suhendar (2018) 

Pengaruh Pendekatan 
Pembelajaran 

Socioscientific Issues 

terhadap Kemampuan 
Berpikir Kreatif Peserta 

Didik, metode penelitian 

yang digunakan adalah 
kuasi eksperimen dengan 

desain Nonequivalent 

Control Group 

Persamaan: pendekatan yang 
digunakan sama yaitu isu 

sosiosaintifik dan metode 

penelitian juga sama yaitu 
kuasi ekperimen dengan desain 

Nonequivalent Control Group 

Perbedaan:variable terikat 
bukan berpikir kritis tapi 

berpikir kreatif 

Subiantoro, 
Ariyanti dan 

Sulistyo (2013) 

Pembelajaran Materi 
Ekosistem dengan Socio-

Scientific Issues dan 

Pengaruhnya terhadap 

Reflective Judgment 
siswa 

Persamaan: pendekatan yang 
digunakan sama yaitu isu 

sosiosaintifik dan metode 

penelitian juga sama yaitu 

kuasi ekperimen dengan desain 
Nonequivalent Control Group 

Perbedaan: variable terikat 

bukan berpikir kritis tapi 
reflektif judgment siswa. 

Pambudi, 

Sunyono dan 

Diawati (2018) 

Pengaruh Isu 

Sosiosaintifik untuk 

Meningkatkan Literasi 
Kimia pada Materi 

Elektrolit dan Non-

Elektrolit 

Persamaan: pendekatan yang 

digunakan sama yaitu isu 

sosiosaintifik dan metode 
penelitian juga sama yaitu 

kuasi ekperimen dengan 

pretest-posttest control group 
design teknik pengambilan 

sampel random sampling dan 

materi yang digunakan juga 
larutan elektrolit dan non-

elektrolit 

Perbedaan: variable terikat 

bukan berpikir kritis tapi 
literasi sains siswa. 

Wilsa, 

Susilowati dan 
Rahayu (2017) 

Problem Based Learning 

Berbasis Socio-Scientific 
Issue untuk 

Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis dan Komunikasi 
Siswa 

Persamaan: pendekatan yang 

digunakan sama yaitu isu 
sosiosaintifik dan metode 

penelitian juga sama yaitu 

kuasi ekperimen teknik 

pengambilan sampel random 
sampling dan variable yang 

diuji juga sama yaitu 

kemampuan berpikir kritis 
Perbedaan: model 

pembelajaran yang digunakan 

bukan POGIL akan tetapi 
Problem Based Learning. 
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Nama 

peneliti/tahun 

judul Persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian 

Sismawarni, 

Usman, Hamid 
Kusumaningtyas 

(2020) 

Pengaruh Penggunaan Isu 

Sosiosaintifik dalam 
Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

Terhadap Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Siswa. 

Persamaan: pendekatan yang 

digunakan sama yaitu isu 
sosiosaintifik dan metode 

penelitian juga sama yaitu 

kuasi ekperimen dengan 

pretest-posttest control group 
design teknik pengambilan 

sampel random sampling 

Perbedaan: yang di uji HOTS 
bukan kritis model 

pembelajaran bukan POGIL 

akan tetapi Berbasis Masalah 

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Saat ini, para pendidik di Indonesia mengklaim bahwa terjadi 

penurunan minat dan motivasi pembelajaran kimia di sekolah. Hal ini 

disebabkan karena kurikulum yang terus berkembang lebih kompleks 

yang menjadikan materi kimia menjadi lebih sukar, sehingga membuat 

peserta didik sulit dalam menghubungkan materi kimia dengan 

masalah yang terjadi dalam kehidupan       

Oleh sebab itu, perlu adanya konteks yang sesuai dalam 

pembelajaran kimia agar hubungan itu terpenuhi. Konteks yang sesuai 

ini perlu melibatkan siswa dalam proses belajar agar belajar menjadi 

lebih bermakna. Pembelajaran menjadi bermakna jika peserta didik 

memahami apa yang sedang  dipelajarinya serta isu-isu yang sedang 

marak terjadi. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

menghubungkan materi yang dipelajari dengan isu-isu yang relevan 

adalah model pembelajaran POGIL berkonteks isu sosiosaintifik. 
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Pendekatan  pembelajaran isu sosiosaintifik dan model 

pembelajaran POGIL ini dinilai sangat kuat untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir dalam mempelajari ilmu kimia serta 

pengembangan POGIL. POGIL merupakan menghubungkan konsep 

dasar kimia dengan isu yang berkaitan yang memiliki dampak pada 

masyarakat dan mengandung komponen moral. 

 Untuk mendukung pendekatan pembelajaran isu sosiosaintifik 

dan model pembelajaran POGIL dapat menggunakan isu-isu yang 

sedang hangat diperbincangkan di masyarakat yang dapat dikaji 

dengan konsep dasar kimia. Isu-isu yang dapat digunakan adalah 

pencemaran limbah, pencemaran udara, pemanasan global, dan lain 

sebagainya.  

Dalam pendekatan pembelajaran isu sosiosaintifik ini peserta 

didik terlibat secara aktif sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator. 

Peserta didik akan mengasah keterampilan berpikir tingkat tingginya 

dengan mengumpulkan informasi dan memecahkan masalah yang 

terjadi pada isu tersebut sesuai dengan konsep dasar yang dipelajar  

Penelitian ini menggunakan model POGIL yang memiliki 5 

tahapan pembelajaran Berbasis Isu Sosiosaintifik Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Kimia larutan 

elektrolit dan non-elektrolit. 
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Kritis 

 

 

Keterampilan berpikir kritis siswa masih kurang, karena 

kurangnya proses pembelajaran kimia yang melatih berpikir 

kritis 

Diterapkan pendekatan pembelajaran POGILberkonteks SSI 

pada materi Larutan elektrolit dan non-elektrolit 

proses pendekatan 

SSI 
Tahapan Model 

POGIL 

Indikator Berpikir 

Kritis 

1. Analisis 

Masalah 

2. Klarifikasi 

Sains 

3. Fokus Kembali 

Pada Masalah 

Sosiosaintifik 

4. Permainan 

Peran 

5. Kegiatan Meta-

Reflektif 

1. Memberikan 

penjelasan  

sederhana. 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar. 

3. Menyimpulkan  

4. Memberi 

penjelasan lanjut 

5. Mengatur strategi 

dan taktik 

1. Fase 

Orientasi 

2. Fase 

Explorasi 

3. Fase 

Penemuan 

4. Fase Aplikasi 

5. Fase Penutup 

 

Keterampilan berpikir kritis peserta didik menjadi lebih baik melalui pembelajaran POGIL 

Berkoteks SSI 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis 1 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model POGIL berbasis 

SSI dibandingkan dengan kemampuan berpikir kritis siswa 

yang menggunakan metode konvensional.  

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model POGIL berbasis SSI 

dibandingkan dengan kemampuan berpikir kritis siswa 

yang menggunakan metode konvensional.  

Apabila thitung ≥ ttabel maka hipotesis nol ditolak dan sebaliknya 

apabila thitung < ttabel maka hipotesis nol diterima. 

2. Hipotesis 2 

Ho : Pembelajaran menggunakan Model proses Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) Berkonteks Isu Sosiosaintifik 

tidak efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

Ha : Pembelajaran menggunakan Model proses Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) Berkonteks Isu Sosiosaintifik 

efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi eksperimen. Quasi 

eksperimen merupakan metode penelitian yang memiliki kelompok 

kontrol, namun tidak sepenuhnya dapat mengontrol variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini memiliki 

kelompok kontrol, namun tidak mengontrol variable-variabel luar yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2012: 114). 

Quasi eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen yang tidak ditempatkan secara acak melainkan sudah 

terbentuk secara alamiah (Cresswell, 2014: 238). 

B. Disain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest-posttest Non-

Equivalent control group (Yenni Kurniawati., 2019) 

Table3.1. Pretest-posttest Non-Equivalent Control Group Design 

(Yenni Kurniawati., 2019) 

Kelompok  Pretest  Perlakuan  Posttest  

Eksperimen  O1 X1 O2 

kontrol  O3 X2 O4 

                        Keterangan :  

             O1 dan O3 = Hasil Pretest  

             O2 dan O4 = Hasil Posttest 

               X1 dan X2 = Perlakuan kepada siswa menggunakan model pogil
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Berdasarkan tabel diatas, sebelum diberi perlakuan kedua kelas 

(kelas eksperiment dan kelas kontrol) dilakukan tes awal (pretest). 

Kemudian pada proses belajar mengajar, kelas eksperimen diberikan 

perlakuan dengan menggunakan model POGIL berbasis isu sosiosantifik, 

sedangkan pada kelas Kontrol tidak diberikan perlakuan. Terakhir 

melakukan posttest, hal ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan 

berpikir kritis siswa setelah diberi perlakuan. 

C. Waktu  Dan Tempet Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada semester genap Tahun Ajaran 

2021/2022. Penelitian ini dilakukan dikelas XIPA
1
 dan XIPA

5
 mata 

pelajaran Kimia SMA Taruna Mandiri Pekanbaru. 

D. Subjek Dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ialah siswa kelas XIPA
1
 dan XIPA

5
 SMA 

Taruna Mandiri Pekanbaru. Objek dari penelitian ialah Efektivitas Model  

POGIL berbasis SSI tehadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 

XIPA
1
 dan XIPA

5
 SMA Taruna Mandiri Pekanbaru 

E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan suatu objek penelitian yang menjadi fokus 

peneliti dalam mengambil data. Seperti yang dikemukakan oleh 

Arikunto (1998) bahwa populasi merupakan keseluruhan objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
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XIPA SMA Taruna Mandiri kota Pekanbaru yang berjumlah 162  

siswa. Data siswa yang dijadikan populasi dalam penelitian ini akan 

ditunjukkan pada tabel 2.5 

Tabel 3.2. 

Data Siswa Kelas X SMA Taruna Mandiri kota Pekanbaru 

No. Kelas 
Jumlah Siswa 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 XIPA
1
 18 12 30 

2 XIPA
2
 22 13 35 

3 XIPA
3
 19 15 34 

4 XIPA
4
 29 7 36 

5 XIPA
5
 25 5 30 

        Total 113 52 165 

 

2. Sampel  

Menurut Arikunto (1998) bahwa sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Senada dengan 

pendapat tersebut, Nasehuddien & Manfaat (2016) mengartikan 

sampel sebagai bagian dari populasi dan dapat menggambarkan 

karakteristik dari populasi tersebut. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

cluster random sampling, karena sampel yang dipilih mengacu pada 

kelompok bukan individu. Kelas yang diambil merupakan kelas yang 

berdasarkan informasi dari guru merupakan kelas yang heterogen yang 

mana kelas tersebut akan diberikan tes kemampuan berpikir kritis 

kimia materi elektrolit dan non-elektrolit.Tabel 3.3. jumlah sampel 

Kelas Siswa Laki-laki Siswa Perempuan Jumlah 

XIPA
1
 18 12 30 

XIPA
5
 25 5 30 

TOTAL 43 17 60 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digukan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian. Metode tes dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan 

non-elektrolit. Metode tes terdiri atas soal-soal evaluasi yang terdiri 

Pre-test dan Post-test baik pada kelas kontrol ataupun kelas eksperimen 

untuk mengetahui efektifitas model POGIL berbasis SSI kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah instrument dengan menggunakan proses 

Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi atau masalah yang di butuhkan saat 

penelitian. Jenis wawancara yang saya lakukan yaitu wawancara tidak 

terstruktur bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

efektifitas model POGIL berbasis SSI terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi peraturan-peraturan, buku-buku 

laporan kegiatan, film dokumenter, foto-foto dan data yang relevan 

dari penelitian (Riduwan et al., 2013). Melalui dokumentasi akan 

diketahui bagaimana sejarah dari bagaimana struktur organisasi 
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sekolah, sekolah tempat penelitian, jumlah siswa aktif disekolah yang 

bersangkutan serta kurikulum yang digunakan sekolah untuk 

mengetahui efektifitas penerapan model POGIL berbasis SSI terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit secara langsung melalui dokumen. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Instrumen 

a. Uji Validitas 

Valid berasal dari kata validity. Validitas diartikan sebagai 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur  dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Dalam menghitung validitas instrumen 

yaitu dengan cara menghitung koefisien validitas menggunakan 

rumus korelasi product moment. 

 
   

 ∑    ∑   ∑  

√   ∑     ∑      ∑    ∑     

 

Keterangan: 

rxy: Koefisien antara variable x dan variable y 

x  : Skor tiap item dari responden uji coba variable x 

y  : Skor tiap item dari responden uji coba variable y 

N : Jumlah responden 

Valid atau tidaknya suatu soal dapat diketahui dengan 

membandingkan rxy dan rtabel dengan product moment dengan α 

= 0,05. Jika rhitung lebih besar dari pada rtabel maka dikatakan valid. 
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Tabel 3.4. Koefisien korelasi product moment 

No  Rentang  Kriteria  

1 0.81 – 1.00 Sangat Tinngi 

2 0.61 – 0.79 Tinggi  

3 0.41 – 0.59 Cukup  

4 0.21 – 0.39 Rendah  

5 0.00 – 0.19 Sangat Rendah 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reability dalam bahasa inggris 

dapat di percaya, maksudnya adalah suatu instrument dikatakan 

dapat di percaya apabila memberikan hasil yang tetap jika di uji 

berkali kali. Untuk menguji reliabilitas digunakan uji konsitensi 

internal menggunakan rumus Alpha Crombach. 

 
    

 
   

    
∑  

 

  
  

 

Keterangan : 

r11  : Koefisien reliabilitas tes 

n    : Banyaknya butir item yang di keluarkan dalam tes 

1    : Bilangan konstan 

∑si
2
: Jumlah varian skor dari tiap-tiap item 

St
2   : 

Varian total 

Tabel 3.5. Klasifikasi Interpretasi untuk Koefisien Reliabilitas Tes 

No  Rentang  kriteria 

1 r11≤ 0.20 Sangat rendah 

2 0.20 < r11≤0.40 Rendah  

3 0.40 < r11≤0.60 Cukup  

4 0.60< r11≤0.80 Tinggi  

5 0.80< r11≤1.00 Sangat tinggi 
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c. Tingkat Kesukaran 

Suatu soal tes menurut ketentuannya dalah soal tersebut tidak 

terlalu mudah namun tidak juga terlalu sukar. Cara menghitung 

tingkat kesukaran untuk soal uraian adalah dengan menghitung 

berapa persen siswa yang gagal menjawab benar atau untuk tiap-

tiap soal. 

Tingkat kesukaran soal dapat di hitung dengan rumus : 

  
 

  
 

Keterangan : 

P : indeks kesukaran 

B : Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

Js : Jumlah seluruh peserta tes 

Mengenai bagaimana cara memberikan penafsiran (interpretasi) 

terhadap angka indeks kesukaran item, Robert L. Thorndike dan 

Elizabeth Hagen dalam bukunya berjudul Measurement and 

Evaluation in Psychology and Education mengemukakan sebagai 

berikut (Anas Sudijono, 2011). 

Tabel 3.6. Interpretasi Tingkat Kesukaran Soal 

Besaran P Interpretasi 

Kurang dari 0.30 Sukar  

0.30 – 0.70 Sedang  

Lebih dari 0.70 Mudah  
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d. Daya Pembeda 

Daya pembeda maksudnya adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh butir soal mampu dijawab oleh setiap siswa yang menjadi 

sampel dan populasi dalam penelitian. Daya pembeda dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

 

  
  

  
 

  

  
       

Keterangan : 

D : daya beda 

BA : Banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB : Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA : Banyak peserta kelompok atas 

JB : Banyak peserta kelompok bawah 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 3.7. Interpretasi daya pembeda (Anas Sudijono, 2011). 

Besarnya angka 

indeks diskriminasi 

item(D) 

Klasifikasi Interpretasi  

Kurang dari 0.20 jelek Lemah sekali dan 

dianggap tidak memiliki 

daya pembeda yang baik. 

0.20 – 0.40 cukup Butir item memiliki daya 

pembeda yang cukup. 

0.40 – 0.70 baik Butir item memiliki daya 

pembeda yang baik. 

0.70 – 1.00 Sangat baik Butir item sudah 

memiliki daya pembeda 

yang sangat baik. 

Bertanda negative - Daya pembeda soal jelek  
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2. Teknik Analisis Data 

a. Menganalisis Instrumen Tes Essay 

Data yang diperoleh dari instrumen diatas dapat dianalisis 

dengan menggunakan tahapan penglahan sebagai berikut: 

1. Memberikan skor mentah pada setiap jawaban siswa. 

2. Menghitung skor total dari tes essay untuk masing-masing 

siswa berdasarkan setiap indikatornya. 

3. Menentukan nilai persentase kemampuan berpikir kritis masing-

masing siswa maksudnya nilai mentah diubah dalam bentuk 

persentase menggunakan rumus. 

    
 

  
      

Keterangan : 

NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R    : Skor mentah yang di peroleh siswa 

SM : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 : Bilangan tetap 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis tes essay 

nilai tersebut selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk 

kategori. Pengkategorian ini berdasarkan pedoman penilaian 

menurut Riduwan. Adapun kategori penskoran tersebut dapat 

dilihat pada tabel (Riduwan, 2009). 
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Tabel 3.8. pengkategorian skor 

No  Interval Skor Kategori  

1 81 – 100% Sangat baik 

2 61 – 80% Baik  

3 41 – 60% Cukup  

4 21 – 40% kurang 

5 0 – 20% Sangat kurang 

                             Sumber : Riduwan (2009) 

b. Uji Homogenitas 

Analisis data awal harus di awali dengan menguji dulu 

homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus (Sugiono., 

2014). 

  
                

                
 

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing 

kelompok digunakan rumus: 

   
   

 (∑  
 )  ∑    

        
   Dan      

  
 (∑  

 )  ∑    

        
                           

                         Keterangan : 

                   F    : lambing statistic uji varians 

    S1
2
 : varians kelas experiment 1 

    S2
2
 :  varians kelas experiment 2 

                          N1  :  jumlah sampek kelas experiment 1 

    N2   : jumlah sampel kelas experiment 2 

    X1  : nilai kelas experiment 1 

    X2  : nilai kelas experiment 2 

Sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau 

homogen jika ada perhitungan data awal didapat Fhitung < Ftabel. Uji 
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homogenitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik Descriptive Statistics berbantuan M.Exel 

2010‟ 

c. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah sampel 

atau sebaran data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang 

normal atau tidak dan berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji 

yang digunakan adalah uji chi kuadrat. Rumus yang digunakan 

yaitu ( Sudaryono, 2011). 

   
∑        

  
              

 ∑        ∑       

     
 

Keterangan : 

X
2
  : chi kuadrat 

Fo  :  frekuensi observasi 

Fh  :  frekuensi harapan 

Pada perhitungan apabila X
2

hitung > X
2

tabel, distribusi data tidak 

normal. Sebaliknya, jika X
2

hitung < X
2

tabel distribusi data normal. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik statistic 

dengan bantuan SPSS uji Kolmogorov-Smirnov. 

d. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data untuk uji hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah uji “t”. Uji T dilakukan karena jenis data pada 

penelitian ini dalam bentuk interval. Sebelum melakukan analisis 
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data dengan uji “t” ada syarat yang harus dilakukan, yaitu uji 

normalitas (Sugiono., 2014). 

Adapun rumus yang digunakan adalah (Sugiono., 2014). 

   
     

√
        

           
 

       (
 
  

 
 
  

)

 

Keterangan : 

X1 : Rata-rata kelas experiment  

X2 : Rata-rata kelas kontrol 

S1  : Varians kelas experiment  

S2  : Varians kelas kontrol 

n1    : jumlah anggota sampel kelas experiment  

n2   : jumlah anggota sampel kelas control 

Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan ratarata kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Apabila maka hipotesis nol ditolak dan sebaliknya apabila 

maka hipotesis nol diterima (Riduwan, 2009). 

e. Uji N-Gain 

Perhitungan N-Gain diperoleh dari skor pretest dan posttest 

masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peningkatan 

kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran 

dihitung dengan rumus g faktor (N-Gain) dengan dengan rumus 

yang digunakan sebagai berikut (Riduwan.,2009). 
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Keterangan: 

sposs : skor posstest 

spre    : Skor pretest 

smaks : Skor maksimum 

   Interpretasi N-Gain menurut Hake disajikan sebagai berikut. 

Tabel 3.9.klasifikasi interpretasi N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori  

g > 0.7 Tinggi  

0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang  

 g < 0.3 Rendah  

                             (Sumber : Riduwan (2009)) 

 

Sementara, pembagian kategori perolehan N-Gain dalam 

bentuk persen (%) dapat mengacu dalam Tabel 3.13 berikut: 

     
                          

                       
        

Tabel 3.10.Pembagian Skor N-Gain 

Persentase (%) Tafsiran  

<40 Tidak efektif 

40-50 Kurang efektif 

56-75 Cukup efektif 

>76 Efektif  

            (Sumber :Wulantika Arini, 2016) 

Dari karakter kemampuan siswa melalui N-Gain akan 

dianalisis kecenderungan peningkatan kemampuan siswa. Dari 

tabel diatas akan ditentukan kriteria efektifitas media 

pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan adalah sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kritis antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan motode 

pembelajaran berbantuan model POGIL Berbasis SSI dan kelas kontrol 

menggunkan metode konvensional. Perbedaan ini dapat dilihat dari 

perolehan rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis posttest kelas 

eksperimen adalah sebesar 82.00 dan kelas kontrol sebesar 75.21. Hal 

ini juga terbukti dari hasil perhitungan uji-t yang menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0.002 yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga 

keputusannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model POGIL Berbasis SSI 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa efektif digunakan pada kelas 

X pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA Taruna 

Mandiri Pekanbaru. Hal ini terbukti dari perolehan nilai N-gain kelas 

eksperimen dari masing-masing siswa, yaitu terdapat sebanyak 28 

orang siswa pada kategori N-gain tinggi dengan persentase 93,33% 

dan 2 orang siswa pada kategori N-gain sedang dengan persentase 

6,67% yang masuk dalam kategori efektif. 
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B. Saran  

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang ada. 

Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan model POGIL 

berbasis SSI yang dapat mendukung proses diskusi dan dapat 

mengakumulasi keseluruhan hasil diskusi agar mendapatkan hasil 

penelelitian yang lebih baik karna mengingat terdapat kelemahan pada 

penelitian ini. Selain itu peneliti selanjutnya dapat membangdingkan 

pembelajaran menggunakan model POGIL berbasis SSI dengan 

pembelajaran yang menggunakan model lainnya. Simpulan dapat bersifat 

generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian dan dapat pula berupa 

rekomendatif untuk langkah selanjutnya. 
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 SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMA Taruna Mandiri Pekanbaru 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : X /1-2 (Ganjil & Genap) 

Alokasi Waktu : 3 JP / Minggu 

Tahun Pelajaran : 2021/2022 

StandarKompetensi 

(KI) 

: KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

  KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

  KI-3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

  KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 
 

 

LAMPIRAN A.1. 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Memahami metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia,  
keselamatan dan keamanan Kimia di 

laboratorium, serta peran kimia dalam 

kehidupan 

 

Metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia,  
keselamatan dan keamanan kimia 

di laboratorium, serta peran Kimia 

dalam kehidupan 

 Metode ilmiah 

 Hakikat ilmu Kimia 

 Keselamatan dan keamanan kimia 

di laboratorium 

 Peran Kimia dalam kehidupan 

 Mengamati produk-produk dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: sabun, 

detergen, pasta gigi, shampo, kosmetik, obat, susu, keju, mentega, minyak 

goreng, garam dapur,  asam cuka, dan lain lain yang mengandung bahan kimia. 

 Mengunjungi laboratorium untuk mengenal alat-alat laboratorium kimia dan 

fungsinyaserta mengenal beberapa bahan kimia dan sifatnya (mudah meledak, 

mudah terbakar, beracun, penyebab iritasi, korosif, dan lain-lain).  

 Membahas cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode ilmiah (membuat hipotesis, melakukan percobaan, dan 
menyimpulkan) 

 Merancang dan melakukan percobaan ilmiah, misalnya menentukan variabel 

yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air dan mempresentasikan hasil 

percobaan. 

 Membahas dan menyajikan hakikat ilmu Kimia  

 Mengamati dan membahas gambar atau videoorang yang sedang bekerja di 

laboratorium untuk memahami prosedur standar tentang keselamatan dan 
keamanan kimia di laboratorium. 

 Membahas dan menyajikan peran Kimia dalam penguasaan ilmu lainnya baik 

ilmu dasar, seperti biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti 

pertambangan, kesehatan, pertanian, perikanan dan teknologi. 

4.1 Menyajikan hasil rancangan dan hasil 
percobaan ilmiah 

3.2 Memahami model atom Dalton,  Thomson, 

Rutherfod, Bohr, dan mekanika gelombang                                                      

Struktur Atom dan Tabel Periodik 

 Partikel penyusun atom 

 Nomor atom dan nomor massa  

 Isotop 

 Perkembangan model atom 

 Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun daripartikel dasar, yaitu elektron, 

proton, dan neutron serta proses penemuannya.  

 Menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop 

berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. 

 Menyimak penjelasan dan menggambarkan  model-model atom menurut 

Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

3.3 Memahami cara penulisan konfigurasi 

elektron dan pola konfigurasi elektron terluar 

untuk setiap golongan dalam tabel periodik 

 Konfigurasi elektron 

dan diagram orbital   

 Bilangan kuantum dan bentuk 

orbital. 

 Hubungan Konfigurasi 

elektron dengan letak unsur 

dalam tabel periodik 

 Tabel periodik dan sifat 

keperiodikan unsur 

 Membahas penyebab benda memiliki warna yang berbeda-beda berdasarkan 

model atom Bohr. 

 Membahas prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron dan menuliskan 

konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital serta menentukan bilangan 

kuantum dari setiap elektron. 

 Mengamati Tabel Periodik Unsur untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur dapat 

disusun dalam suatu tabel berdasarkan kesamaan sifat unsur. 

 Membahas perkembangan sistem periodik unsur dikaitkan dengan letak unsur 

dalam Tabel Periodik Unsur berdasarkan konfigurasi elektron. 

 Menganalisis dan mempresentasikan hubungan antara nomor atom dengan sifat 

keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elekton, dan 

keelektronegatifan) berdasarkan data sifat keperiodikan unsur. 

 Menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi 

elektron dan memperkirakan sifat fisik dan sifat kimia unsur tersebut.  

 Membuat dan menyajikan karya yang  berkaitan dengan model atom, Tabel 

Periodik Unsur, atau grafik keperiodikan sifat unsur. 

3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam 

golongan dan keperiodikannya 

4.2 Menggunakan model atom untuk menjelaskan 
fenomena alam atau hasil percobaan 

4.3 Menentukan letak suatu unsur dalam tabel 
periodik dan sifat-sifatnya berdasarkan 

konfigurasi elektron 

4.4 Menalar kemiripan dan keperiodikan sifat 

unsur berdasarkan data sifat-sifat periodik 
unsur 

3.5Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, 

ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam 

serta kaitannya dengan sifat zat 

Ikatan Kimia, Bentuk Molekul, 

dan Interaksi Antarmolekul  

 Susunan elektron stabil 

 Teori Lewis tentang ikatan 
kimia 

 Ikatan ion dan ikatan kovalen 

 Mengamati sifat beberapa bahan, seperti: plastik, keramik, dan urea.   

 Mengamati proses perubahan garam dan gula akibat pemanasan serta 

membandingkan hasil. 

 Menyimak teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur Lewis 

 Menyimak penjelasan tentang perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. 

 Membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. 
3.6 Menentukan bentuk molekuldengan mengguna-

kan teori tolakan pasangan elektron kulit 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

valensi (VSEPR) atau Teori Domain Elektron   Senyawa kovalen polar dan 

nonpolar. 

 Bentuk molekul 

 Ikatan logam 

 Interaksi antarpartikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Membahas dan membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan 

ikatan kovalen rangkap. 

 Membahas adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet.  

 Membahas proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi.  

 Membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar sertasenyawa polar 

dan senyawa nonpolar. 

 Merancang dan melakukan percobaan kepolaran beberapa senyawa dikaitkan 

dengan perbedaan keelektronegatifanunsur-unsur yang membentuk ikatan. 

 Membahas dan memperkirakan  bentuk molekul berdasarkan teori jumlah 

pasangan elektron di sekitar inti atom dan hubungannya dengan kepolaran 
senyawa. 

 Membuat dan memaparkan model bentuk molekul dari bahan-bahan bekas, 

misalnya gabus dan karton, atau perangkat lunak kimia. 

 Mengamati kekuatan relatif paku dan tembaga dengan diameter yang sama 

dengan cara membenturkan kedua logam tersebut. 

 Mengamati dan menganalisis sifat-sifat logam dikaitkan dengan proses 

pembentukan ikatan logam. 

 Menyimpulkan bahwa jenis ikatan kimia berpengaruh kepada sifat fisik materi.  

 Mengamati dan menjelaskan perbedaan bentuk tetesan air di atas kaca dan di atas 

kaca yang dilapisi lilin. 

 Membahas penyebab air di atas daun talas berbentuk butiran. 

 Membahas interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat fisik 

senyawa.  

 Membahas jenis-jenis interaksi antar molekul(gaya London, interaksi dipol-

dipol, dan ikatan hidrogen) serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa. 

  

3.7 Menentukan interaksi antar partikel (atom, ion, 

dan molekul) dan kaitannya dengan sifat fisik 
zat 

 4.5 Merancang dan melakukan percobaan untuk 

menunjukkan karakteristik senyawa ion atau 

senyawa kovalen (berdasarkan titik 

leleh,titik didih, daya hantar listrik, atau sifat 
lainnya)   

4.6 Membuat model bentuk molekul dengan 

menggunakan bahan-bahan yang ada di 
lingkungan sekitar atau perangkat lunak kimia 

4.7 Menalar sifat-sifat zat di sekitar kita dengan 
menggunakan prinsip interaksi antarpartikel 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

3.8 Menganalisis sifat  larutan berdasarkan daya 

hantar listriknya  

Larutan Elektrolit dan Larutan 

Nonelektrolit  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 Mengamati gambar orang menyemtrum ikan dengan alat semtrum di sungai 

 Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat elektrolit beberapa 

larutan yang ada di lingkungan dan larutan yang ada di laboratorium serta 

melaporkan hasil percobaan. 

 Mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat,  elektrolit lemah, dan 

nonelektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 

 Menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat serta menyimpulkan 

bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar.  

 Membahas dan menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam tubuh manusia 

serta cara mengatasi kekurangan elektrolit dalam tubuh. 

4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai 

larutan melalui perancangan dan pelaksanaan 

percobaan 

3.9 Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk 

mengidentifikasi reaksi reduksi dan 
oksidasiserta penamaan senyawa  

Reaksi Reduksi dan Oksidasi 

serta Tata nama Senyawa 

 Bilangan oksidasi unsur dalam 
senyawa atau ion 

 Perkembangan reaksi reduksi-
oksidasi 

 Tata nama senyawa 

 Mengamati reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada irisan buah (apel, 

kentang, pisang) dan karat besi. 

 Menyimak penjelasan mengenai penentuan bilangan oksidasi unsur dalam 

senyawa atau ion. 

 Membahas perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi 

 Mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi.  

 Mereaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida encer di dalam 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

4.9Membedakan reaksi yang melibatkan dan tidak 

melibatkan perubahan bilangan oksidasi 
melalui percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabung 

  reaksi yang ditutup dengan balon.  

 Mereaksikan padatan natrium hidroksida dengan larutan asam klorida encer di 

dalam tabung reaksi yang ditutup dengan balon.  

 Membandingkan dan menyimpulkan kedua reaksi tersebut. 

 Membahas penerapan aturan tata nama  senyawa anorganik dan organik 

sederhana menurut aturan IUPAC. 

 Menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan IUPAC. 

 

 

 

3.10Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, 

konsep massa molekul relatif, persamaan 
kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk 

menyelesaikan perhitungan kimia 

 

4.10 Mengolah data terkait hukum-hukum dasar 
kimia, konsep massa molekul relatif, 

persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat 

untuk menyelesaikan perhitungan kimia 

Hukum-hukum Dasar Kimia dan 

Stoikiometri 
 

 Hukum-hukum dasar kimia  

 Massa atom relatif (Ar) dan 

Massa molekul relatif (Mr) 

 Konsep mol dan hubungannya 

dengan jumlah partikel, massa 

molar, dan volume molar 

 Kadar zat  

 Rumus empiris dan rumus 

molekul. 

 Persamaan kimia 

 Perhitungan kimia dalam suatu 

persamaan reaksi.  

 Pereaksi pembatas dan pereaksi 

 Mengamati demonstrasi reaksi larutan kalium iodida dan larutan timbal(II) nitrat 

yang ditimbang massanya sebelum dan sesudah reaksi. 

 Menyimak penjelasan tentang hukum-hukum dasar Kimia (hukum Lavoisier, 

hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum Avogadro). 

 Menganalisis data untuk menyimpulkan hukum Lavoisier, hukum Proust , 

hukum Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum Avogadro. 

 Menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif. 

 Menentukan hubungan antara mol,jumlah partikel, massa molar,dan volume 

molar gas. 

 Menghitung banyaknya zat dalam campuran  (persen massa, persen volume, 

bagian per juta, kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol). 

 Menghubungkan rumus empiris dengan rumus molekul. 

 Menyetarakan persamaan kimia.  

 Menentukan jumlah mol,massa molar, volume molar gas dan jumlah partikel 

yang terlibat dalam persamaan kimia. 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 

berlebih. 

 Kadar dan perhitungan kimia 

untuk senyawa hidrat. 

 Menentukan pereaksi pembatas pada sebuah reaksi kimia. 

 Menghitung banyaknya molekul air dalam senyawa hidrat. 

 Melakukan percobaan pemanasan  senyawa hidrat dan menentukan jumlah 

molekul air dalam sebuah senyawa hidrat. 

 Membahas penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 

 

                                               Pekanbaru 18 mai 2022 

                        Menyetujui                    peneliti 

                        Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

                       Farida S.Pd                    Husnul Qori   

                       NUPTK:7155759660300003                  NIM:11810712537 

 

 

  

                        Diketahui, 

                  Kepala Sekolah SMA Taruna Mandiri pekanbaru 

          

                       Huzair Zul S.E 

                        NIP: 
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PROGRAM SEMESTER 
 

Tahun Pelajaran  : 2021/2022 Kelas/Semester  : X / Genap 

Mata Pelajaran  : Kimia  Alokasi Waktu : 3 Jam / Minggu 

 

Materi Pokok / Kompetensi Dasar 
Jml 

JP 

Januari Februari Maret April Mei Juni Ket 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 5 1 2 3 4   

Larutan Elektrolit dan Larutan Nonelektrolit 

3.8 Menganalisis sifat  larutan berdasarkan daya hantar 
listriknya 

4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan 

melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan 

15 

JP 
 3 3 3 3 3      

 

                   

Reaksi Reduksi dan Oksidasi serta Tata nama Senyawa 

3.9 Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk 

mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasiserta 

penamaan senyawa 

4.9Membedakan reaksi yang melibatkan dan tidak 
melibatkan perubahan bilangan oksidasi melalui 
percobaan 

15 

JP 
      3 3 3  3 3                   

Hukum-hukum Dasar Kimia dan Stoikiometri 

3.10Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep 

massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan 

kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia 
4.10 Mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, 

konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep 

mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan 
kimia 

27 

JP 
              3 3 3 3  3 3 3  3 3      

LAMPIRAN A.2. 
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Jumlah Jam Efektif 
57 

JP 
 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3   3 3 3 3  3 3 3  3 3      

Jumlah Jam Cadangan 0 JP                               

Jumlah Jam Total Semester Genap 
57 

JP 
 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3   3 3 3 3  3 3 3  3 3      

    

       Ket: 
 

                                : Libur Kenaikan Kelas                        : Ujian Praktek Kelas XII                                           : Ujian Tengah Semester              

          : Ujian Sekolah Kelas XII                 : Libur                                                                          : Ujian Kenaikan Kelas 

 

  Pekanbaru 18 mai 2022 

                        Menyetujui                peneliti 

                        Guru Mata Pelajaran 

 

     

 

                       Farida S.Pd                                       Husnul Qori   

                       NUPTK:7155759660300003              NIM:11810712537 

  

                         Diketahui, 

                    Kepala Sekolah SMA Taruna Mandiri pekanbaru 

 

                       Huzair Zul S.E 

                       NIP:
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Sekolah   : SMA Taruna Mandiri Pekanbaru 
Matapelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester  : X/Genap 

Materi Pokok            : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 
Alokasi Waktu  :  3 Jam Pelajaran  

 
 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 :   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasankemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat danminatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4  :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi dasar Indikator  

3.8    Menganalisis sifat  larutan 

elektrolit dan larutan 

nonelektrolit berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

- Menyebutkan pengertian larutan elektrolit 

dan non elektrolit. 

- Mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit 

dan non elektrolit  melalui  percobaan. 

LAMPIRAN A3. 
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Kompetensi dasar Indikator  

 - Mengelompokkan larutan ke dalam larutan 

elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya 

hantar  listriknya. 

- Menjelaskan penyebab kemampuan larutan 

elektrolit menghantarkan arus listrik 

- Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit 

dapat berupa senyawa ion dan senyawa 

kovalen polar. 

 
 4.8  Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan  percobaan, 

serta menyajikan hasil 

percobaan untuk 

mengetahui sifat larutan 

elektrolit dan larutan  non 

elektrolit. 

 

- Merancang percobaan untuk menyelidiki  

sifat larutan berdasarkan daya  hantar 

listriknya. 

- Melakukan percobaan daya hantar listrik 

pada  beberapa larutan. 

- Mencatat data hasil percobaandaya hantar 

listrik pada beberapa larutan 

- Menganalisis data hasil percobaan daya 

hantar listrik larutan elektrolit dan larutan 

non-elektrolit. 

- Menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya 

hantar listrik larutan elektrolit dan larutan  

non elektrolit. 

- Menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat 

berupa senyawa ion atau senyawa kovalen 

polar 

- Mengomunikasikanhasil percobaan larutan 

elektrolit dan non elektrolit 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran larutan elektrolit dan larutan  non 

elektrolit, peserta didik dapat: 

- menyadari adanya keteraturan sifat hantar listrik pada larutan sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME. 
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-  menunjukkan sikap  positif (individu dan sosial) dalam diskusi kelompok. 

- menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan 

kejujuran, ketelitian, disiplin dan tanggung jawab. 

- menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan  non elektrolit. 

- mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan  nonelektrolit  melalui  

percobaan. 

- mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan data hantar listriknya. 

- menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

1. LARUTAN ELEKTROLIT KUAT 

- Mempunyai derajat ionisasi 1 ( = 1 ) 

- Terion sempurna 

Contoh : HCl(aq), H2SO4(aq), NaCl(aq), NaOH(aq) 

 HCl(aq) H
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

 NaCl(aq)  Na
+
(aq) + Cl

-
(aq)  

  H2SO4(aq)2H
+
(aq) +  SO4

2-
(aq) 

    NaOH(aq)Na
+
(aq)  +  OH

-
(aq) 

2. LARUTAN ELEKTROLIT LEMAH 

- Mempunyai derajat ionisasi  ( 0< < 1 ) 

- Terion sebagian 

Contoh : CH3COOH(aq), NH4OH(aq) 

 CH3COOH(aq ) ⇆CH3COO
-
(aq)  + H

+
(aq) 

 NH4OH(aq)      ⇆  NH4
+
(aq) + OH

-
(aq)   

3. LARUTAN NON ELEKTROLIT 

- Mempunyai derajat ionisasi  ( = 0 ) 

- Tidak terion  

Contoh : CO(NH2)2(aq), C12H22O11(aq) 

CO(NH2)2(aq) CO(NH2)2(aq) (tidak terion; tidak 

menghasilkan ion-ion ) 
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 C12H22O11(aq)  C12H22O11(aq) (tidak terion; tidak 

menghasilkan ion-ion ) 

4. JENIS SENYAWA ELEKTROLIT 

 

No 

 

Jenis Senyawa 

Sifat Senyawa 

( elektrolit  / non elektrolit ) 

Padat Lelehan Larutan 

1. 

2. 

 

Senyawa ion (NaCl, 

MgCl2) 

Senyawa kovalen polar 

(HCl, HBr) 

Non elektrolit 

Non elektrolit 

Elektrolit 

Non elektrolit 

 

Elektrolit 

Elektrolit 

  

E. Metode Pembelajaran 

 Inkuiri, diskusi, dan kerja kelompok. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media 

Bahan tayang berupa video 

2. Alat/Bahan 

Alat uji elektrolit, gelas kimia, beberapa larutan elektrolit dan  non elektrolit 

3. Sumber Belajar 

 Saptono Nugrohadi, Kimia Kelas X SMA /MA , Balai Pustaka, 2009. 

Jakarta 

 Supplement books: 

 Buku PeganganKimia jilid 1,  Buku Kimia Penunjang Aktivitas Peserta 

didik, dan hands out 

 Lembar kerja      

 Internet 

http://e-dukasi.net 

G. Langkah-langkahKegiatan Pembelajaran 

Pertemuan  

No Kegiatan Deskripsi Waktu 

1 Pendahuluan 1. Peserta didik merespon  salam dan pertanyaan 
dari pendidik berhubungan dengan kondisi kelas, 

mengabsen 

2. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin 
tahu dan berpikir kritis, pendidik mengajukan 

10‟ 
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No Kegiatan Deskripsi Waktu 

pertanyaan tentang larutan gula dan larutan asam 

cuka 
3. Pendidik memotivasi peserta didik untuk 

mencermati tayangan PPT “mencari ikan dengan 

alat sentrum, bahaya aki bekas dan lampu 
garam” 

4. Peserta didik menerima informasi kompetensi, 

materi, tujuan, manfaat, dan langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
5. Pendidik  menagih secara lisan tugas baca  dan 

mencari artikel tentang larutan elektrolit dan  

non elektrolit. 

2 Inti 1. Orientasi masalah dengan ssi 

- Mengamati Gambar dan video orang yang 

mencari ikan dengan menggunakan 
setrum,dampak aki bekas dan alternative 

lampu garam 

- Menuliskan dan merumuskan inferensi 

berdasarkan hasil observasi mengamati 
Gambar dan video yang ditayangkan oleh 

guru. 

- Menuliskan pertanyaan berdasarkan gambar 
atau video yang ditampilkan guru 

- Menentukan pertanyaan yang akan 

diinvestigasi lebih lanjut 

2. Eksplorasi Masalah sesuai Konteks SSI 
- Membentuk kelompok sesuai arahan guru 
- Berbagi peran sesama anggota kelompok 

(manager, presenter, recorder, dan reflector) 

- Melakukan kegiatan eksplorasi sesuai 

dengan petunjuk yang ada di LKS. Kegiatan 
eksplorasi ini bisa berupa eksperimen atau 

kajian pustaka 

3. Pembentukan Konsep 

- Melaporkan hasil eksplorasi kelompok di 

depan kelas sehingga terbentuk  konsep 
materi yang dipelajari 

- Mengkonstruk sendiri konsep materi dengan 

arahan pertanyaan-pertanyaan di LKS 

4. Aplikasi Melalui diskusi kasus SSI 

- Menganalisis artikel SSI melalui kegiatan 
diskusi bersama anggota kelompoknya 

- Perwakilan siswa menjelaskan hasil analisis 

mengenai masalah SSI yang diberikan 

 

 

90‟ 
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No Kegiatan Deskripsi Waktu 

5. Penutup 

- Membuat kesimpulan materi yang telah 
dipelajari 

- Melakukan refleksi mengenai pengalaman 

belajar dan pengetahuan yang diperoleh (self-
assessment) 

3 Penutup 1. Pendidik bersama peserta didik membuat  
kesimpulan tentanglarutan elektrolit dan  non 

elektrolit. 

2. Pendidik meminta Peserta didik mencatat soal 

penugasan.mengenai larutan elektrolit dan  non 
elektrolit. 

3. Pendidik memberikan tugas baca bagi peserta 

didik untuk materi berikutnya. 

20‟ 

    

H. Penilaian 

No Aspek 
Mekanisme dan 

Prosedur 
Instrumen Keterangan 

1. Sikap - Observasi Kerja 

Kelompok 

-     Lembar 

Observasi  

 

2. Pengetahuan - Penugasan 

- Tes Tertulis 

- Soal Penugasan 

- Soal Esai 

 

3.  Keterampilan - Kinerja 

Presentasi 

- Laporan Praktik 

- Kinerja 

Presentasi 

- Rubrik Penilaian 

 

 

          Guru  SMA Taruna Mandiri 

          pekanbaru 

 

 

           Farida S.Pd 

           NUPTK:7155759660300003  

     Pekanbaru, 11-Juni-2022 

              Peneliti 

 

 

 

              Husnul Qori 

      NIM.11810712537  

Catatan Kepala Sekolah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Sekolah   : SMA Taruna Mandiri Pekanbaru 

Matapelajaran  : Kimia 
Kelas/Semester  : X/Genap 

Materi Pokok            : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 

Alokasi Waktu  :  3 Jam Pelajaran  

 
 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 :   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasankemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat danminatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4  :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi dasar Indikator  

3.8    Menganalisis sifat  larutan 

elektrolit dan larutan 

nonelektrolit berdasarkan 

daya hantar listriknya. 

- Menyebutkan pengertian larutan elektrolit 

dan non elektrolit. 

- Mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit 

dan non elektrolit  melalui  percobaan. 

LAMPIRAN A.4. 
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Kompetensi dasar Indikator  

 - Mengelompokkan larutan ke dalam larutan 

elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya 

hantar  listriknya. 

- Menjelaskan penyebab kemampuan larutan 

elektrolit menghantarkan arus listrik 

- Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit 

dapat berupa senyawa ion dan senyawa 

kovalen polar. 

 
 4.8  Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan  percobaan, 

serta menyajikan hasil 

percobaan untuk 

mengetahui sifat larutan 

elektrolit dan larutan  non 

elektrolit. 

 

- Merancang percobaan untuk menyelidiki  

sifat larutan berdasarkan daya  hantar 

listriknya. 

- Melakukan percobaan daya hantar listrik 

pada  beberapa larutan. 

- Mencatat data hasil percobaandaya hantar 

listrik pada beberapa larutan 

- Menganalisis data hasil percobaan daya 

hantar listrik larutan elektrolit dan larutan 

non-elektrolit. 

- Menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya 

hantar listrik larutan elektrolit dan larutan  

non elektrolit. 

- Menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat 

berupa senyawa ion atau senyawa kovalen 

polar 

- Mengomunikasikanhasil percobaan larutan 

elektrolit dan non elektrolit 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran larutan elektrolit dan larutan  non 

elektrolit, peserta didik dapat: 

- menyadari adanya keteraturan sifat hantar listrik pada larutan sebagai wujud 

kebesaran Tuhan YME. 
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-  menunjukkan sikap  positif (individu dan sosial) dalam diskusi kelompok. 

- menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan 

kejujuran, ketelitian, disiplin dan tanggung jawab. 

- menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan  non elektrolit. 

- mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan  nonelektrolit  melalui  

percobaan. 

- mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit 

berdasarkan data hantar listriknya. 

- menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

1. LARUTAN ELEKTROLIT KUAT 

- Mempunyai derajat ionisasi 1 ( = 1 ) 

- Terion sempurna 

Contoh : HCl(aq), H2SO4(aq), NaCl(aq), NaOH(aq) 

 HCl(aq) H
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

 NaCl(aq)  Na
+
(aq) + Cl

-
(aq)  

  H2SO4(aq)2H
+
(aq) +  SO4

2-
(aq) 

    NaOH(aq)Na
+
(aq)  +  OH

-
(aq) 

2. LARUTAN ELEKTROLIT LEMAH 

- Mempunyai derajat ionisasi  ( 0< < 1 ) 

- Terion sebagian 

Contoh : CH3COOH(aq), NH4OH(aq) 

 CH3COOH(aq ) ⇆CH3COO
-
(aq)  + H

+
(aq) 

 NH4OH(aq)      ⇆  NH4
+
(aq) + OH

-
(aq)   

3. LARUTAN NON ELEKTROLIT 

- Mempunyai derajat ionisasi  ( = 0 ) 

- Tidak terion  

Contoh : CO(NH2)2(aq), C12H22O11(aq) 

CO(NH2)2(aq) CO(NH2)2(aq) (tidak terion; tidak 

menghasilkan ion-ion ) 
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 C12H22O11(aq)  C12H22O11(aq) (tidak terion; tidak 

menghasilkan ion-ion ) 

4. JENIS SENYAWA ELEKTROLIT 

 

No 

 

Jenis Senyawa 

Sifat Senyawa 

( elektrolit  / non elektrolit ) 

Padat Lelehan Larutan 

1. 

2. 

 

Senyawa ion (NaCl, 

MgCl2) 

Senyawa kovalen polar 

(HCl, HBr) 

Non elektrolit 

Non elektrolit 

Elektrolit 

Non elektrolit 

 

Elektrolit 

Elektrolit 

  

E. Metode Pembelajaran 

 Inkuiri, diskusi, dan kerja kelompok. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media 

Bahan tayang berupa video 

2. Alat/Bahan 

Alat uji elektrolit, gelas kimia, beberapa larutan elektrolit dan  non elektrolit 

3. Sumber Belajar 

 Saptono Nugrohadi, Kimia Kelas X SMA /MA , Balai Pustaka, 2009. 

Jakarta 

 Supplement books: 

 Buku PeganganKimia jilid 1,  Buku Kimia Penunjang Aktivitas Peserta 

didik, dan hands out 

 Lembar kerja      

 Internet 

http://e-dukasi.net 

G. Langkah-langkahKegiatan Pembelajaran 

Pertemuan  

No Kegiatan Deskripsi Waktu 

1 Pendahuluan 1. Peserta didik merespon  salam dan 
pertanyaan dari pendidik berhubungan 

dengan kondisi kelas, mengabsen 

2. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa 
ingin tahu dan berpikir kritis, pendidik 

10‟ 
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No Kegiatan Deskripsi Waktu 

mengajukan pertanyaan tentang larutan gula 

dan larutan asam cuka 
3. Pendidik memotivasi peserta didik untuk 

mencermati tayangan PPT “mencari ikan 

dengan alat sentrum, bahaya aki bekas dan 
lampu garam” 

4. Peserta didik menerima informasi 

kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan 

langkah pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 

5. Pendidik  menagih secara lisan tugas baca  

dan mencari artikel tentang larutan elektrolit 
dan  non elektrolit. 

2 Inti 1. Peserta didik mengkaji literatur tentang larutan 

elektrolit dan  non elektrolit. 

2. Peserta didik mengajukan pertanyaan berkaitan 
dengan larutan elektrolit dan non 

elektrolit,misalnya:Apakah semua larutan dapat 

menghantarkan arus listrik? Mengapa ikan di 
sungai bisa mati tersengat arus listrik? Apa 

manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan? 

3. Peserta didik merancang percobaan untuk 
menyelidiki  sifat larutan berdasarkan daya  

hantar listrik dan mempresentasikan hasilnya 

untuk menyamakan persepsi. 

4. Peserta didik melakukan percobaan daya hantar 
listrik  beberapa larutan. 

5. Peserta didik mengamati dan mencatat data hasil 

percobaan daya hantar listrik pada beberapa 
larutan. 

6. Peserta didik menganalisis data hasil percobaan 

untuk menyimpulkan sifat larutan berdasarkan 

daya hantar listriknya (larutan elektrolit dan 
larutan  non elektrolit). 

7. Peserta didik menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang daya  hantar listrik larutan  
elektrolit kuat,  larutan elektrolit lemah, dan 

larutan  non elektrolit 

 

90‟ 

 

 

3 Penutup 1. Pendidik bersama peserta didik membuat  

kesimpulan tentanglarutan elektrolit dan  
non elektrolit. 

2. Pendidik meminta Peserta didik mencatat 

soal penugasan.mengenai larutan elektrolit 
dan  non elektrolit. 

3. Pendidik memberikan tugas baca bagi 

peserta didik untuk materi berikutnya. 

20‟ 
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H. Penilaian 

No Aspek 
Mekanisme dan 

Prosedur 
Instrumen Keterangan 

1. Sikap - Observasi Kerja 

Kelompok 

-     Lembar 

Observasi  

 

2. Pengetahuan - Penugasan 

- Tes Tertulis 

- Soal Penugasan 

- Soal Esai 

 

3.  Keterampilan - Kinerja 

Presentasi 

- Laporan Praktik 

- Kinerja 

Presentasi 

- Rubrik Penilaian 

 

 

          Guru  SMA Taruna Mandiri 

          pekanbaru 

 

 

           Farida S.Pd 

           NUPTK:7155759660300003  

     Pekanbaru, 11-Juni-2022 

              Peneliti 
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KISI- KISI ISTRUMEN TES BERPIKIR KRITIS PEMBELAJARAN MODEL PROSES ORIENTED GUIDED INQUIRY LEARNING 

(POGIL) BERBASIS SOSIOSAINTIFIK ISSU (SSI) MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT 

Kompetensi dasar 3.8 Kompetensi dasar 4.8 

3.8 Menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya 4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan 

dan pelaksaan percobaan 

Isu Sosiosantifik (SSI) Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

1. Alat Sentrum Ikan 

 

Pernahkah kalian melihat orang menggunakan alat seperti gambar dibawah ini? 

                              
 

Gambar diatas adalah alat sentrum ikan, Alat sentrum ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan 

memberikan kejutan atau tegangan listrik. Tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai Aki yang membuat ikan di air menjadi lemas bahkan 

kemungkinan mati lalu dengan mudah untuk di tangkap. Alat ini biasanya dipakai untuk menangkap ikan di air tawar, karena air tawar atau air 

sungai banyak mengandung ion terlarut, yang dapat mengantar arus listrik ketika ada arus listrik mengalir, seperti dari penyentrum ikan. Alat 

ini dapat dirakit sendiri sehingga para penyentrum ikan tak perlu membelinya di pasaran hanya bermodalkan aki (accu) dan sebuah kumparan 

yang kita sebut trafo atau transformator, maka alat sentrum ikan dapat dirakit. Prinsip kerja alat sentrum ikan ini adalah yang pertama 

LAMPIRAN B.1. 
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memamfaatkan media air tawar atau sungai sebagai larutan yang dapat menghantar listrik yang sering di sebut larutan elektrolit. Yang kedua 

energi yang dihasilksn baterai aki (accu) megubah arus balak balik pada trafo menjadi arus searah sehingga menghasilkan arus listrik pada 

kawat penghantar listrik. Dengan memasukkan kawat kedalam air yang di mana air adalah larutan elektrolit maka listrik akan dapat dihantarkan 

dengan mudah dan ikan akan tersentrum namun menangkap ikan dengan alat sentrum memiliki dampak yang kontroversional bagi masyarakat 

dan kerugian terhadap lingkungan sekitar. 

 

SOAL INSTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No  Indikator soal Aspek yang 

diharapkan 

Indikator 

keterampilan 

berpikir kritis 

Level 

kognitif 

Soal /Pertanyaan 

1 Menjelaskan 

penyebab 

kemampuan 

larutan elektrolit 

menghantarkan 

arus listrik 

Siswa diharapkan 

dapat menentukan 

dan menganalisis, 

marumuskan dan 

mebuat temuan 

sederhana dari hasil 

yang didapatkan 

dari penjelasan 

sederhana 

berdasarkan wacana 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

(Basic Support) 

C4 Berdasarkan wacana diatas, media hantar listrik pada proses 

penangkapan ikan menggunakan alat sentum listrik adalah air sungai 

sehingga ikan dengan mudah di dapat oleh pelaku dari hal disamping 

jawablah pertanyaan berikut ini: 

a. Jelaskan kenapa air sungai dapat menghantarkan arus listrik 

sedangkan air murni tidak dapat menghantarkan arus listrik?  

b. Jelaskan apakah air sungai merupakan larutan elektrolit? 

c. Didalam sungai terdapat banyak  pertikel-pertikel lain seperti 

lumpur,tanah,pasir dll, benar atau salah dalam proses sentrum 

ikan mempengaruhi air sungai sehingga bisa menghantarkan 

listrik? Jelaskan menurut bahasa anda 

2 Menjelaskan 

penyebab 

kemampuan 

larutan elektrolit 

menghantarkan 

arus listrik 

Siswa diharapkan 

dapat menjelaskan 

mengaplikasikan,  

menghubungkan 

antara peristiwa 

yang terjadi di 

lingkungan sehari-

hari dengan materi 

yang di acarkan di 

Memberi 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

Clarification) 

C5 Berdasarkan wacana yang telah anda baca, media hantar listrik pada 

proses penangkapan ikan menggunakan alat sentum listrik adalah air 

sungai sehingga ikan dengan mudah di dapat oleh pelaku dari hal 

disamping jawablah pertanyaan berikut ini:  

a. Kenapa ikan bisa tersentrum ketika kawat di masukkan kedalam 

air? 

b. Apa peran air dalam peristiwa tersebut?  

c. Coba hubungkan penggunaan alat sentrum ikan dengan materi  

larutan elektrolit yang dipelajari disekolah, Jelaskan dengan 
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sekolah. bahasa anda?. 

3 Mengidentifikasi 

sifat larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit 

berdasarkan hasil 

percobaan di 

laboratorium 

Siswa diharapkan 

mampu mengambil 

sikap dan dapat 

berpikir secara 

kritis dan dapat 

menjelaskan 

mengaplikasikan,  

menghubungkan 

antara peristiwa 

yang terjadi di 

lingkungan sehari-

hari dengan materi 

yang di acarkan di 

sekolah. 

Mengatur 

strategi dan 

taktik(strategy 

and tactic) 

C4 Dalam pratikum di sekolah berdasarkan daya hantar listrik air murni  tak 

dapat menghantarkan arus listrik saat di uji dengan alat uji hantar listrik, 

tapi kenapa air sungai dapat menghantarkan arus listrik, jawablah 

pertanyaan dibawah ini: 

a. Apa factor yang mempengaruhi air sungai dapat menghantarkan 

listrik?  

b. Apa yang membedakan air sungai dengan air murni? 

4 Menjelaskan 

penyebab 

kemampuan 

larutan elektrolit 

menghantarkan 

arus listrik 

Siswa diharapkan 

mampu menarik 

kesimpulan dari apa 

yang mereka 

dengar dan pelajari 

dengan melakukan 

penalaran secara  

kritis dan 

memecahkan 

masalah mereka 

sendiri. 

Menyimpulkan 

(inference) 

C4 Setelah membaca wacana di atas coba tuliskan kesimpulan yang dapat 

anda ambil dilihat dari segi ilmu kimia (larutan elektrolit dan non-

elektrolit) dan dampak terhadap lingkungan sungai? 

5 Menjelaskan 

penyebab 

kemampuan 

larutan elektrolit 

menghantarkan 

arus listrik. 

Siswa diharapkan 

mampu membuat 

penjelasan lanjut 

dari masalah yang 

mereka hadapi 

Membuat 

penjelasan 

lanjut(advanced 

Clarification) 

C4 Menurut anda bagaimana penyelesaian yang baik terhadap masalah di 

atas dan ide apa yang dapat anda berikan supaya ikan tetap lestari dan 

kebutuhan masyarakat akan makanan bergizi seperti ikan tetap 

terpenuhi? 

Kompetensi dasar 3.8 Kompetensi dasar 4.8 
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3.8 Menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya 4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan 

dan pelaksaan percobaan 

Isu Sosiosantifik (SSI) Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

2. Aki bekas dan dampaknya 

         Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) kendaraan bermotor sampai saat ini masih terbuat dari timbal (timah hitam/Pb) dan 

asam sulfat (H2SO4) yang merupakan zat berbahaya bagi lingkungan. Sampai saat ini, belum ada alternatif sebagai penggantinya.Tingginya 

angka kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai 8 juta kendaraan roda empat dan 32 juta roda dua, membuat banyak jumlah aki bekas 

pakai setiap tahun. Sayang, limbah aki tersebut tidak dikelola dengan tepat sesuai prosedur yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Pengolahan limbah aki yang tidak sesuai prosedur atau ilegal menjadi isu yang terus menghantui dan memperburuk 

pencemaran lingkungan di Indonesia. Riset terkait yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bersama Australia Aid pada akhir 

tahun 2018, memunculkan fakta pencemaran debu timbal telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, air aki pada baterai bekas termasuk 

dalam bahan berbahaya dan beracun (B3) karena memiliki sifat korosif. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia yang dekat dengan tempat 

pengolahan limbah aki mengalami pencemaran pada tanah, serta penurunan kualitas udara dan air, dan dampak terbesarnya adalah masalah 

kesehatan. Dampak daur ulang aki bekas terhadap pencemaran lingkungan. Daur ulang aki di tujukan untuk mengambil logam timbal (Pb) atau 

di sebut juga igot dan plastic box,untuk dimanfaatkan kembali. Secara umum, skema daur ulang aki dana cemaran yang di timbulkan di sajikan 

dalam gambar berikut: 

 
       Disamping menghasilkan limbah gas dan bau serta limbah padat berupa slang, proses daur ulang aki bekas juga menghasilkan limbah cair 

yang mengandung sulfat. Industri daur ulang aki ini apabila tidak ditata dan tampa penggunaan teknologi yang tepat akan berakibat buruk 

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dalam pengumpulan,pengangkutan maupun prosesnya, pencemaran dari proses daur ulang aki 
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bekas ini adalah: 

a. Pencemaran udara yang berasal dari asap dan debu yang mengandung logam berat Pb 

b. Bau sulfur yang spesifik 

c. Limbah cair yang mengandung asam sulfat 

   Perhatikan gambar bagian-bagian aki dibawah ini: 

                      
   Reaksi kimia yang terjadi adalah : 

        Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4
-
(aq) + 2H

+
(aq)  2PbSO4(aq) + 2H2O(l) 

SOAL INSTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No 

soal 

Indikator soal Aspek yang diharapkan Indikator 

keterampilan 

berpikir kritis 

Level 

kognitif 

Soal/Pertanyaan 

6 Mengidentifikasi 

sifat larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit 

berdasarkan hasil 

percobaan di 

laboratorium 

Siswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi ciri-

ciri larutan elektrolit 

lemah dan non-

elektrolit dengan 

adanya ciri-ciri larutan 

elektrolit kuat 

Memberi 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

Clarification) 

C4 Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) kendaraan 

bermotor sampai saat ini masih terbuat dari timbal (timah 

hitam/Pb) dan asam sulfat (H2SO4) yang merupakan zat 

berbahaya bagi lingkungan, menurut hasil percobaan di 

laboratorium asam sulfat termasuk larutan elektrolit kuat dengan 

ciri-ciri: 

1. Melepas ion H
+
  didalam air 

2. Lampu menyala terang saat diuji nyala 

3. Menghasilkan gelembung gas yang banyak saat diuji 

nyala 

4. Memiliki ph asam 

Dari ciri- ciri larutan elektrolit kuat diatas coba tentukan menurut 

pendapat anda ciri-ciri larutan elektrolit lemah dan non-
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elektrolit? 

7 Menjelaskan 

senyawa yang 

bersifat elektrolit 

dan non-elektrolit 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

Siswa diharapkan dapat 

menjelaskan 

mengaplikasikan,  

menghubungkan antara 

peristiwa yang terjadi 

di lingkungan sehari-

hari dengan materi 

yang di acarkan di 

sekolah 

Membuat 

penjelasan 

lanjut(advanced 

Clarification) 

C4 Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) kendaraan 

bermotor sampai saat ini masih terbuat dari timbal (timah 

hitam/Pb) dan asam sulfat (H2SO4) yang merupakan senyawa 

elektrolit. Dari penjelasan di samping mengapa H2SO4 termasuk 

larutan elektrolit buktikan melalui: 

a. Reaksi pada aki? 

b. Ciri-ciri senyawa H2SO4 itu sendiri jelaskan? 

c. Aplikasi H2SO4 yang membuktikan bahwa iya larutan 

elektrolit? jelaskan 

8 Menjelaskan 

senyawa yang 

bersifat elektrolit 

dan non-elektrolit 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

Siswa diharapkan dapat 

menjelaskan aplikasi 

elektrolit dalam 

kehidupan sehari-hari 

dengan pembelajaran 

atau materi yang di 

dapatkan di sekolah 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

(Basic Support) 

C4 Akumulator (accu/aki) adalah sebuah alat yang dapat menyimpan 

energi (umumnya energi listrik) dalam bentuk energi kimia. 

Contoh-contoh akumulator adalah baterai. Pada umumnya di 

Indonesia, kata akumulator (sebagai aki atau accu) hanya 

dimengerti sebagai "baterai" mobil. Sedangkan di bahasa Inggris, 

kata akumulator dapat mengacu kepada baterai, kapasitor, 

kompulsator, dll. Dari penjelasan di samping menurut pendapat 

anda sendiri kenapa aki termasuk aplikasi dari larutan elektrolit 

jika di lihat dari: 

a. Bahan penyusun aki? jelaskan? 

b. Reaksi yang terjadi di dalam aki jelaskan? 

c. Kegunaan atau aplikasi aki dalam kehidupan sehari hari 

jelaskan? 

d. Dampak aki bekas terhadap lingkungan dan kesehatan 

jelaskan? 

9 Menjelaskan 

senyawa yang 

bersifat elektrolit 

dan non-elektrolit 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

Diharapkan peserta 

didik dapat 

memberikan penjelasan 

sederhana dari masalah 

yang mereka hadapi. 

Memberi 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

Clarification) 

C5 Disamping menghasilkan limbah gas dan bau serta limbah padat 

berupa slang, proses daur ulang aki bekas juga menghasilkan 

limbah cair yang mengandung sulfat. Industri daur ulang aki ini 

apabila tidak ditata dan tampa penggunaan teknologi yang tepat 

akan berakibat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan 

manusia, dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahaya, serta 

pencemar yang di hasilkan oleh daur ulang aki bekas, oleh 

karena itu coba buatkan reaksi yang terjadi pada daur ulang aki 
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bekas serta cari hubungannya dengan elektrolit? 

10 Menjelaskan 

senyawa yang 

bersifat elektrolit 

dan non-elektrolit 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

Diharapkan siswa dapat 

memberikan 

kesimpulan dari 

wacana yang mereka 

baca dengan logis dan 

relevan. 

Menyimpulkan 

(inference) 

C4 Setelah membaca wacana di atas coba tuliskan kesimpulan yang 

dapat di ambil dilihat dari segi ilmu kimia dan dampak terhadap 

lingkungan dan kesehatan?. 

 

Kompetensi dasar 3.8 Kompetensi dasar 4.8 

3.8 Menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya 4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan 

dan pelaksaan percobaan 

Isu Sosiosantifik (SSI) Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non-Elektrolit 

3. Lampu garam alternative listrik 

     Pernahkah kalian melihat gambar dibawah ini: 

                           
  

       Seiring berkembangnya teknologi pada era saat ini menjadikan kebutuhan serta penggunaan energi listrik sangat dibutuhkan namun tak 

sesuai dengan tagihannya yang sangat mahal akhir-akhir ini, seperti halnya dengan kehidupan rumah tangga masyarakat. Listrik saat ini 

menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting serta menjadi sumber daya yang paling utama dibutuhkan dalam berbagai proses 

kegiatan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Tahun 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 

98,81%. Jika pada tahun 2018 rumah tangga berlistrik berjumlah 66.921.705, hingga akhir Juni 2019 jumlahnya menjadi 67.548.773 atau 
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mengalami penambahan sebanyak 627.068 rumah tangga. Penggunaan listrik saat ini masih banyak menggunakan kabel tembaga sebagai 

perantara untuk menghantarkan listrik yang di distribusikan oleh PLN yang kemudian dipergunakan dalam kehidupan masyarakat seperti untuk 

memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga oleh karena itu harus di temukan alternative pembangkit listrik berbahan larutan(garam atau 

gula). Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral (tanpa 

bermuatan). Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam oleh karenanya garam terbentuk 

dari hasil reaksi asam dan basa. Larutan garam dalam air merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik 

sedangkan gula adalah larutan non –elektrolit dan tak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak terionisasi dalam air. Salinitas merupakan 

kadar garam yang terlarut dalam air. 

 

SOAL INSTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No  Indikator Soal Aspek yang 

diharapkan 
Indikator 

berpikir kritis 

Level 

kogni

tif 

Soal / Pertanyaan 

11 Menjelaskan 

senyawa yang 

bersifat elektrolit 

dan non-elektrolit 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

Siswa diharapkan 

dapat menentukan 

dan menganalisis, 

marumuskan dan 

mebuat temuan 

sederhana dari 

hasil yang 

didapatkan dari 

penjelasan 

sederhana 

berdasarkan 

wacana 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

(Basic 

Support) 

C4 Berdasarkan wacana diatas, Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari 

ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa 

netral (tanpa bermuatan). Larutan garam dalam air merupakan larutan 

elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik sedangkan 

gula adalah larutan non –elektrolit dan tak dapat menghantarkan arus listrik 

karena tidak terionisasi dalam air. Coba beri contoh 5 senyawa gula dan 5 

senyawa garan yang kamu ketahui? 

12 Membedakan 

larutan elektrolit 

dan non-elektrolit 

berdasarkan daya 

hantar listrik 

Siswa diharapkan 

mampu memberikan 
penjelasan 

sederhana tentang 

wacana yang di baca 
dan dikaitkan 

dengan materi yang 

Memberi 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

Clarification) 

C4 Berdasarkan wacana yang telah anda baca, kenapa garam bisa 

menghantarkan arus listrik dengan membuktikan melalui: 

a. Reaksi yang terjadi jelaskan? 

b. Sifat yang ada pada larutan garam? 

c. Aplikasi garam sebagai larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-

hari? 
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dapati di sekolah 

13 Membedakan 

larutan elektrolit 

dan non-elektrolit 

berdasarkan daya 

hantar listrik 

Diharapkan siswa 

dapat memberikan 

kesimpulan dari 

wacana yang 

mereka baca 

dengan logis dan 

relevan. 

Menyimpulkan 

(inference) 

C4 Setelah anda membaca wacana di atas coba sebutkan kesimpulan yang 

logis,relevan yang dapat  anda ambil dilihat dari segi ilmu kimia khususnya 

materi elektrolit dan non elektrolit dan berikan inovasi,ide dan temuan yang 

berdampak terhadap masa depan yang lebih baik? 

 

14 Mengidentifikasi 

sifat larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit 

berdasarkan hasil 

percobaan di 

laboratorium 

Diberikan sebuah 

tabel diharapkan 

siswa mampu 
menganalisis tabel 

tersebut dengan 

benar. 

Membuat 

penjelasan 

lanjut(advance

d 

Clarification) 

C5 Berdasarkan hasil pengamatan wacana diatas, isilah tabel pengamatan 

dibawah ini!Berikan lah tanda ceklis (√) 

 

Bahan 

Gejala yang terjadi 

lampu gelembung 

nyala redup mati banya

k 

sediki

t 

Tak 

ada 

Garam       

Gula       

cuka       

Dari hasil yang anda dapat buat kesimpulan anda sendiri?. 
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 RUBRIK PENILAIAN ISTRUMEN TES BERPIKIR KRITIS PEMBELAJARAN MODEL PROSES ORIENTED GUIDED INQUIRY 

LEARNING (POGIL) BERBASIS SOSIOSAINTIFIK ISSU (SSI) MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT 

RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Kunci Jawaban  Skor 

Maks 

Keterangan Skor No Soal 

a. Jelaskan kenapa air sungai dapat menghantarkan arus listrik 

sedangkan air murni tidak dapat menghantarkan arus listrik?  

Jawab: supaya arus listrik bisa mengalir melalui zat cair, pergerakan 

muatan harus dilakukan melalui cairan, dalam air keran, air hujan,air 

sungai ataupun air laut ada banyak sekali senyawa seperti garam, 

kalsium, magnesium,zat besi dan lain-lain. Nah, dengan adanya 

kandungan itu, ketika senyawa tersebut bergerak melalui air, listrik 

bisa mengalir melalui cairan, senyawa yang dimaksud di atas terdapat 

dalam partikel seperti tanah, pasir atau kandungan lain yang ada 

dalam air sungai, sebaliknya air murni (H2O) tidak dapat 

mengalirkan listrik, sebab tidak mengandung ion terlarut seperti 

halnya air sungai, jadi kesimpulannya bukan air yang dapat 

mengalirkan arus listrik, melainkan kandungan airlah yang 

menentukan air bisa menjadi isolator atau konduktor. 

b. Jelaskan apakah air sungai merupakan larutan elektrolit? 

Jawab:Air sungai termasuk larutan elektrolit (elektrolit lemah) karena 

dalam kandungan air sungai banyak terdapat ion-ion seperti garam, 

kalsium, magnesium,zat besi dan lain-lain, ion yang dimaksud di atas 

terdapat dalam partikel seperti tanah, pasir atau kandungan lain yang 

ada dalam air sungai sehingga air dapat digolongkan larutan elektrolit 

dan aplikasinya adalah alat sentrum ikan. 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

1 

LAMPIRAN B.2. 
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c. Didalam sungai terdapat banyak  pertikel-pertikel lain seperti 

lumpur,tanah,pasir dll, benar atau salah dalam proses sentrum 

ikan mempengaruhi air sungai sehingga bisa menghantarkan 

listrik? Jelaskan menurut bahasa anda 

Jawab: pernyataan dari pertanyaan adalah benar karena menurut teori 

air (H2O) tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebab tidak 

mengandung ion terlarut, tetapi kenapa air sungai bisa, karena dalam 

air sungai banyak terdapat pertikel lain seperti tanah, pasir, 

kandungan asam, garam yang mengandung ion seperti kalsium, 

magnesium,zat besi dan sodium. 

a. Kenapa ikan bisa tersentrum ketika kawat di masukkan kedalam 

air? 

Jawab: pertama memamfaatkan media air tawar atau sungai sebagai 

larutan yang dapat menghantar listrik yang sering di sebut larutan 

elektrolit. Kedua energi yang dihasilksn baterai aki (accu) megubah 

arus balak balik pada trafo menjadi arus searah sehingga 

menghasilkan arus listrik pada kawat penghantar listrik. Dengan 

memasukkan kawat kedalam air sungai yang di mana air sungai 

adalah larutan elektrolit maka listrik akan dapat dihantarkan dengan 

mudah dan ikan akan tersentrum. 

b. Apa peran air dalam peristiwa tersebut?  

Jawab:air sungai adalah larutan elekttolit karena  air sungai banyak 

mengandung ion-ion sehingga bisa mengalirkan arus listrik, jadi 

peran air sungai adalah sebagai media untuk menghantarkan arus 

listrik dalam proses sentrum ikan. 

c. Coba hubungkan penggunaan alat sentrum ikan dengan materi  

larutan elektrolit yang dipelajari disekolah, Jelaskan dengan 

bahasa anda? 

Jawab: Prinsip kerja alat sentrum ikan ini adalah yang pertama 

memamfaatkan media air tawar atau sungai sebagai larutan yang 

dapat menghantar listrik yang sering di sebut larutan elektrolit. Yang 

kedua energi yang dihasilksn baterai aki (accu) megubah arus balak 

balik pada trafo menjadi arus searah sehingga menghasilkan arus 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

2 



118 
 

 
 

listrik pada kawat penghantar listrik. Dengan demikian hubungannya 

dengan materi adalah media yang digunakan dalam menyentrum ikan 

adalah air sungai (elektrolit lemah) dan kandungan senyawa dalam 

alat sentrum ikan adalah H2SO4 (elektrolit kuat). 

a. Apa faktor yang mempengaruhi air sungai dapat menghantarkan 

listrik?  

Jawab: faktor yang mempengaruhi air sungai dapat menghantarkan 

listrik adalah air sungai mengandung ion-ion yang dapat mengalirkan 

listrik, dengan kata lain bukan air yang dapat mengalirkan arus listrik, 

melainkan kandungan airlah yang menentukan air bisa menjadi 

isolator atau konduktor. 

b. Apa yang membedakan air sungai dengan air murni? 

Jawab: perbedaan air sungai dan air murni 

No  Air sungai Air murni 

1 Elektrolit  Non-Elektrolit 

2 Dapat menghantarkan arus 

listrik 

Tidak dapat menghantarkan 

arus listrik 

3 Mengandung ion-ion Netral atau tidak mengandung 

ion-ion 

4 Ph air sungai : 4-9 (sesuai 

kandungannya) 

Netral  

 
 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

3 

Setelah membaca wacana di atas coba tuliskan kesimpulan yang dapat anda 

ambil dilihat dari segi ilmu kimia (larutan elektrolit dan non-elektrolit) dan 

dampak terhadap lingkungan sungai? 

Jawab: berikut kesimpulan yang dapat di ambil: 

 Dari segi ilmu kimia: memamfaatkan media air tawar atau sungai 

sebagai larutan yang dapat menghantar listrik yang sering di sebut 

larutan elektrolit, karena air sungai mengandung ion-ion seperti 

kalsium, magnesium,zat besi dan sodium. 

 Dari segi dampak terhadap lingkungan sungai: dapat merusak 

ekosistim sungai, mengurangi populasi hewan dan tumbuhan sungai, 

membunuh banyak populasi sungai, sungai menjadi kotor karena 

pembersih seperti plankton ikut mati. 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

4 
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Menurut anda bagaimana penyelesaian yang baik terhadap masalah di atas 

dan ide apa yang dapat anda berikan supaya ikan tetap lestari dan kebutuhan 

masyarakat akan makanan bergizi seperti ikan tetap terpenuhi? 

 Jawab: berikut pemaparan dari jawaban: 

 Penyelesaian masalah: membuat aturan tentang larangan penggunaan 

alat sentrum ikan, menangkap ikan hanya boleh dengan cara 

tradisional saja, memberi denda bagi yang merusak sungai. 

 Solusi : melepaskan bibit ikan kesungai, dilarang menangkap ikan 

sampai waktu yang ditentukan, melestarikan ekosistim sungai dan 

tidak mencemarinya 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

5 

RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Kunci Jawaban  Skor 

Maks 

Keterangan Skor No Soal 

 Berikut ini adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah dan non-elektrolit 

berdasarkan pertanyaan sebagai berikut: 

Jenis 

larutan 

Ciri-ciri larutan Contoh senyawa 

Elektrolit 

lemah 
1. Menghantarkan arus litrik 

2. Terdapat gelembung gas 

3. Terinisasi sebagian 

4. Lampu menyala redup 

NH4OH,Al(OH)3, 

CH3COOH,  HCN, 

Non-

elektrolit 
1. Tidak menghantarkan arus 

listrik  

2. Tidak terdapat gelembung 

gas 

3. Tidak terionisasi 

4. Lambu tak menyala 

CO(NH2)2,  

C6H12O6, 

C2H5OH 

 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

6 

a. Reaksi pada aki? 4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 7 
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Jawab: Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) kendaraan 

bermotor sampai saat ini masih terbuat dari timbal (timah hitam/Pb) 

dan asam sulfat (H2SO4) dalam aki terjadi reaksi sebagai berikut: 

Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4
-
(aq) + 2H

+
(aq)  2PbSO4(aq) + 2H2O(l) 

b. Ciri-ciri senyawa H2SO4 itu sendiri jelaskan? 

Jawab: berikut ciri-ciri senyawa H2SO4 sebagai berikut: 

1. Terasa asam  

2. Bersifat korosif 

3. Mampu menghantarkan arus listrik karena termasuk larutan 

elektrolit 

4. Drajat keasaman kecil dari 7 

5. Dapat menghidupkan lampu bila diuju nyala 

6. Melepas ion H
+
  didalam air 

7. Menghasilkan banyak gelembung jika di-uji nyala 

c. Aplikasi H2SO4 yang membuktikan bahwa iya larutan elektrolit? 

Jelaskan 

Jawab: alat sentrum ikan yang menggunakan H2SO4 sebagai bahan 

untuk menghasilkan arus listrik didalam aki yang bermediakan air 

sungai sebagai larutan elektrolit. 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

a. Bahan penyusun aki? Jelaskan 

Jawab: Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) kendaraan 

bermotor sampai saat ini masih terbuat dari timbal (timah hitam/Pb) 

dan asam sulfat (H2SO4) yang merupakan zat berbahaya bagi 

lingkungan. 

b. Reaksi yang terjadi di dalam aki jelaskan? 

Jawab: Pb(s) + PbO2(s) + 2HSO4
-
(aq) + 2H

+
(aq)  2PbSO4(aq) + 

2H2O(l) 

Maksudnya adalah reaksi yang terjadi didalam aki yaitu Timbal 

dalam bentuk padat ditambah Timbal(IV) oksida ditambah larutan 

asam sulfat yang terurai membentuk ion H+ dan bisa menghantarkan 

arus listrik menghasilkan senyawa Timbal(lll)sulfat dalam bentuk 

cairan dan uap air. 

c. Kegunaan atau aplikasi aki dalam kehidupan sehari hari 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

8 
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jelaskan? 

Jawab: kegunaan aki hamper sama dengan batrei yaitu untuk 

menyimpan daya listrik yang nantinya akan dibutuhkan oleh 

kendaraan, sedangkan aplikasi aki adalah untuk kendaraan bermotor. 

d. Dampak aki bekas terhadap lingkungan dan kesehatan jelaskan? 

Jawab: Disamping menghasilkan limbah gas dan bau serta limbah 

padat berupa slang, proses daur ulang aki bekas juga menghasilkan 

limbah cair yang mengandung sulfat. Industri daur ulang aki ini 

apabila tidak ditata dan tampa penggunaan teknologi yang tepat akan 

berakibat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dalam 

pengumpulan,pengangkutan maupun prosesnya, pencemaran dari 

proses daur ulang aki bekas ini adalah: 

1. Pencemaran udara yang berasal dari asap dan debu yang 

mengandung logam berat Pb. 

2. Bau sulfur yang spesifik. 

3. Limbah cair yang mengandung asam sulfat. 

 

buatkan reaksi yang terjadi pada daur ulang aki bekas serta cari hubungannya 

dengan elektrolit? 

Jawab: berikut adalah jawaban dari pertanyaan: 

1. Reaksi yang terjadi pada daur ulang aki 

Anoda: Pb(s) + SO4
-2

 (aq)                            PbSO4(l) + 2e- 

Katoda: Pb(s) + 4H
+
 + SO4

-2
 (aq) + 2e-       PbSO4(l) + 2H2O(l)   

 Daur ulang aki pada dasarnya dilakukan untuk mengambil logam 

timbal dan plastic, untuk dimnfaatkan kembali. 

2. Hubungan dengan materi elektrolit : dikatoda dapat reaksi 2H2SO4 

yang di sederhanakan 4H
+
 + SO4

-2
 berarti dapat menghantarkan arus 

listrik, karena larutan elektrolit adalah larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik. 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

9 

Setelah membaca wacana di atas coba tuliskan kesimpulan yang dapat di 

ambil dilihat dari segi ilmu kimia dan dampak terhadap lingkungan dan 

kesehatan? 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu menjawab 

sesuai dengan kunci jawaban, atau lebih kritis 

dengan dengan makna yang sama meskipun 

10 
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a. Hubungan dengan ilmu kimia : Katoda: Pb(s) + 4H
+
 + SO4

-2
 (aq) + 

2e-    PbSO4(l) + 2H2O(l), dikatoda dapat reaksi 2H2SO4 yang di 

sederhanakan 4H
+
 + SO4

-2
 berarti dapat menghantarkan arus listrik, 

karena larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan 

arus listrik. 

b. Dampak terhadap lingkungan: pencemaran lingkungan seperti 

air,udara, dan berbau tak sedat dan berbahaya untuk kesehatan. 

 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat jawaban 

mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat jawaban 

dengan jawaban yang berhubungan namun tidak 

lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Kunci Jawaban  Skor 

Maks 

Keterangan Skor No Soal 

 Coba beri contoh 5 senyawa gula dan 5 senyawa garan yang kamu ketahui? 

1. Garam: 

 Garam dapur (NaCl) 

 Kalium Nitrat ( KNO3) 

 Kalsium Karbonat ( Na3PO4) 

 Natrium Fosfat ( Na3PO4) 

 Seng Sulfat ( ZnSO4) 

2. Gula: 

 Glukosa 

 Fruktosa 

 Galaktosa  

 Ribose  

 Xilosa  

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu 

menjawab sesuai dengan kunci 

jawaban, atau lebih kritis dengan 

dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat 

jawaban mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat 

jawaban dengan jawaban yang 

berhubungan namun tidak lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

 

 

 

11 

a. Reaksi yang terjadi jelaskan? 

Jawab: Nacl  Na
+
 + Cl

- 

Katoda : 2 H2O(l) + 2e-    2OH
-
(aq) + H2(g) 

Anaoda :  
 
                     Cl2 + 2e

-
 

Jadi reaksi elektrolisis lengkapnya adalah sebagai berikut: 

  2 H2O(l) + 2Cl
-
  2OH

-
(aq) + H2(g) + Cl2 

Jadi kenapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik adalah karena 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu 

menjawab sesuai dengan kunci 

jawaban, atau lebih kritis dengan 

dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat 

jawaban mendekati sempurna.  

12 
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garam menghasilkan ion 2OH- saat direaksikan. 

b. Sifat yang ada pada larutan garam? 

Jawab: 

 Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat, sifat garamnya 

netral 

 Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, sifat garamnya 

basa 

 Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, sifat garamnya 

asam 

 Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya 

tergantung kepada kekuatan relative asam dan basa penyusunnya. 

 Dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cairan. 

c. Aplikasi garam sebagai larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: salah satu aplikasi garam dalam kehidupan sehari-hari berhubungan 

dengan larutan elektrolit adalah lampu dari senyawa garam. 

Skor 2 : Jika peserta didik membuat 

jawaban dengan jawaban yang 

berhubungan namun tidak lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

Setelah anda membaca wacana di atas coba sebutkan kesimpulan yang logis,relevan 

yang dapat  anda ambil dilihat dari segi ilmu kimia khususnya materi elektrolit dan non 

elektrolit dan berikan inovasi,ide dan temuan yang berdampak terhadap masa depan 

yang lebih baik? 

 Kesimpulan dari segi ilmu kimia: Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari 

ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral 

(tanpa bermuatan). Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, 

sedangkan anionnya berasal dari suatu asam oleh karenanya garam terbentuk 

dari hasil reaksi asam dan basa. Larutan garam dalam air merupakan larutan 

elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik sedangkan gula 

adalah larutan non –elektrolit dan tak dapat menghantarkan arus listrik karena 

tidak terionisasi dalam air. Salinitas merupakan kadar garam yang terlarut dalam 

air. 

 Inovasi,ide atau temuan: lampu dari garam, listrik dari buah-buahan dll 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu 

menjawab sesuai dengan kunci 

jawaban, atau lebih kritis dengan 

dengan makna yang sama meskipun 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat 

jawaban mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat 

jawaban dengan jawaban yang 

berhubungan namun tidak lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 

13 

Isilah tabel pengamatan dibawah ini!Berikan lah tanda ceklis (√) 

 

Bahan 

Gejala yang terjadi 

4 Skor 4 : Bila peserta didik mampu 

menjawab sesuai dengan kunci 

jawaban, atau lebih kritis dengan 

dengan makna yang sama meskipun 

14 
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lamu gelembung 

terang redup mati banyak sedikit Tak ada 

Garam √   √   

Gula   √   √ 

cuka  √   √  

 Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

 Garam(NaCl) adalah Elektrolit kuat (terang dan banyak gelembung) 

 Gula adalah non-elektrolit (mati dan taka da gelembung) 

 Cuka(CH3COOH) adalah elektrolit lemah(redup dan sedikit gelembung) 

bahasa yang berbeda.  

Skor 3 : Bila peserta didik membuat 

jawaban mendekati sempurna.  

Skor 2 : Jika peserta didik membuat 

jawaban dengan jawaban yang 

berhubungan namun tidak lengkap  

Skor 1 : Bila menjawab tidak tepat 

Skor 0 : Jika tidak ada jawaban 
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LEMBAR PRE-TEST/POST-TEST KEMEMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT 

Nama   : 

Kelas  : 

Sekolah           : 

Skor  : 

A. Alat Sentrum Ikan 

 Pernahkah kalian melihat orang menggunakan alat seperti gambar dibawah ini? 

                                              

 

Gambar diatas adalah alat sentrum ikan, Alat sentrum ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan 

memberikan kejutan atau tegangan listrik. Tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai Aki yang membuat ikan di air menjadi lemas bahkan 
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kemungkinan mati lalu dengan mudah untuk di tangkap. Alat ini biasanya dipakai untuk menangkap ikan di air tawar, karena air tawar atau air 

sungai banyak mengandung ion terlarut, yang dapat mengantar arus listrik ketika ada arus listrik mengalir, seperti dari penyentrum ikan. Alat 

ini dapat dirakit sendiri sehingga para penyentrum ikan tak perlu membelinya di pasaran hanya bermodalkan aki (accu) dan sebuah kumparan 

yang kita sebut trafo atau transformator, maka alat sentrum ikan dapat dirakit. Prinsip kerja alat sentrum ikan ini adalah yang pertama 

memamfaatkan media air tawar atau sungai sebagai larutan yang dapat menghantar listrik yang sering di sebut larutan elektrolit. Yang kedua 

energi yang dihasilksn baterai aki (accu) megubah arus balak balik pada trafo menjadi arus searah sehingga menghasilkan arus listrik pada 

kawat penghantar listrik. Dengan memasukkan kawat kedalam air yang di mana air adalah larutan elektrolit maka listrik akan dapat dihantarkan 

dengan mudah dan ikan akan tersentrum namun menangkap ikan dengan alat sentrum memiliki dampak yang kontroversional bagi masyarakat 

dan kerugian terhadap lingkungan sekitar. 

SETELAH MENBACA URAIAN DI ATAS JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI: 

 No  Pertanyaan  Jawaban/Jawab dibawah ini 

1 Berdasarkan wacana diatas, media hantar listrik pada 

proses penangkapan ikan menggunakan alat sentum 

listrik adalah air sungai sehingga ikan dengan mudah 

di dapat oleh pelaku dari hal disamping jawablah 

pertanyaan berikut ini: 

a) Jelaskan kenapa air sungai dapat 

menghantarkan arus listrik sedangkan air 

murni tidak dapat menghantarkan arus listrik?  

b) Jelaskan apakah air sungai merupakan larutan 

elektrolit? 

c) Didalam sungai terdapat banyak  pertikel-

pertikel lain seperti lumpur,tanah,pasir dll, 

benar atau salah dalam proses sentrum ikan 

mempengaruhi air sungai sehingga bisa 

menghantarkan listrik? Jelaskan menurut 

Jawab: 
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bahasa anda  

 

 

 

 

 

2 Dalam pratikum di sekolah berdasarkan daya hantar 

listrik air murni  tak dapat menghantarkan arus listrik 

saat di uji dengan alat uji hantar listrik, tapi kenapa air 

sungai dapat menghantarkan arus listrik, jawablah 

pertanyaan dibawah ini: 

a. Apa factor yang mempengaruhi air sungai 

dapat menghantarkan listrik?  

b. Apa yang membedakan air sungai dengan air 

murni? 

 

 

Jawab: 

  

 

 

 

 

 

3 Menurut anda bagaimana penyelesaian yang baik 

terhadap masalah di atas dan ide apa yang dapat anda 

berikan supaya ikan tetap lestari dan kebutuhan 

masyarakat akan makanan bergizi seperti ikan tetap 

terpenuhi? 

 

 

 

Jawab: 
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B. Aki Bekas Dan Dampaknya 

         Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) kendaraan bermotor sampai saat ini masih terbuat dari timbal (timah hitam/Pb) dan 

asam sulfat (H2SO4) yang merupakan zat berbahaya bagi lingkungan. Sampai saat ini, belum ada alternatif sebagai penggantinya.Tingginya 

angka kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai 8 juta kendaraan roda empat dan 32 juta roda dua, membuat banyak jumlah aki bekas 

pakai setiap tahun. Sayang, limbah aki tersebut tidak dikelola dengan tepat sesuai prosedur yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Pengolahan limbah aki yang tidak sesuai prosedur atau ilegal menjadi isu yang terus menghantui dan memperburuk 

pencemaran lingkungan di Indonesia. Riset terkait yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bersama Australia Aid pada akhir 

tahun 2018, memunculkan fakta pencemaran debu timbal telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, air aki pada baterai bekas termasuk 

dalam bahan berbahaya dan beracun (B3) karena memiliki sifat korosif. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia yang dekat dengan tempat 

pengolahan limbah aki mengalami pencemaran pada tanah, serta penurunan kualitas udara dan air, dan dampak terbesarnya adalah masalah 

kesehatan. Dampak daur ulang aki bekas terhadap pencemaran lingkungan. Daur ulang aki di tujukan untuk mengambil logam timbal (Pb) atau 

di sebut juga igot dan plastic box,untuk dimanfaatkan kembali. Secara umum, skema daur ulang aki dana cemaran yang di timbulkan di sajikan 

dalam gambar berikut: 

 
       Disamping menghasilkan limbah gas dan bau serta limbah padat berupa slang, proses daur ulang aki bekas juga menghasilkan limbah cair 

yang mengandung sulfat. Industri daur ulang aki ini apabila tidak ditata dan tampa penggunaan teknologi yang tepat akan berakibat buruk 

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dalam pengumpulan,pengangkutan maupun prosesnya, pencemaran dari proses daur ulang aki 

bekas ini adalah: 

1. Pencemaran udara yang berasal dari asap dan debu yang mengandung logam berat Pb 

2. Bau sulfur yang spesifik 

3. Limbah cair yang mengandung asam sulfat 

   Perhatikan gambar bagian-bagian aki dibawah ini: 
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   Reaksi kimia yang terjadi adalah : Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4
-
(aq) + 2H

+
(aq)  2PbSO4(aq) + 2H2O(l) 

SETELAH MENBACA URAIAN DI ATAS JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI: 

 No  Pertanyaan  Jawaban/Jawab dibawah ini 

4 Komponen utama penyusun accu alias aki (baterai) 

kendaraan bermotor sampai saat ini masih terbuat dari 

timbal (timah hitam/Pb) dan asam sulfat (H2SO4) yang 

merupakan senyawa elektrolit. Dari penjelasan di 

samping mengapa H2SO4 termasuk larutan elektrolit 

buktikan melalui: 

a. Reaksi pada aki? 

b. Ciri-ciri senyawa H2SO4 itu sendiri jelaskan? 

c. Aplikasi H2SO4 yang membuktikan bahwa iya 

larutan elektrolit? Jelaskan 

 

 

 

Jawab: 

5 Akumulator (accu/aki) adalah sebuah alat yang dapat 

menyimpan energi (umumnya energi listrik) dalam 

bentuk energi kimia. Contoh-contoh akumulator 

adalah baterai. Pada umumnya di Indonesia, kata 

akumulator (sebagai aki atau accu) hanya dimengerti 

sebagai "baterai" mobil. Sedangkan di bahasa Inggris, 

kata akumulator dapat mengacu kepada baterai, 

Jawab: 
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kapasitor, kompulsator, dll. Dari penjelasan di 

samping menurut pendapat anda sendiri kenapa aki 

termasuk aplikasi dari larutan elektrolit jika di lihat 

dari: 

a. Bahan penyusun aki? jelaskan? 

b. Reaksi yang terjadi di dalam aki jelaskan? 

c. Kegunaan atau aplikasi aki dalam kehidupan 

sehari hari jelaskan? 

d. Dampak aki bekas terhadap lingkungan dan 

kesehatan jelaskan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Setelah membaca wacana di atas coba tuliskan 

kesimpulan yang dapat di ambil dilihat dari segi ilmu 

kimia dan dampak terhadap lingkungan dan 

kesehatan?. 

 

Kesimpulan: 

 

 

 

 

 

 Dampak: 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

C. Lampu Garam Alternatif Listrik 

 Pernahkah kalian melihat gambar dibawah ini: 

                                  
  

       Seiring berkembangnya teknologi pada era saat ini menjadikan kebutuhan serta penggunaan energi listrik sangat dibutuhkan namun tak 

sesuai dengan tagihannya yang sangat mahal akhir-akhir ini, seperti halnya dengan kehidupan rumah tangga masyarakat. Listrik saat ini 

menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting serta menjadi sumber daya yang paling utama dibutuhkan dalam berbagai proses 

kegiatan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Tahun 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 

98,81%. Jika pada tahun 2018 rumah tangga berlistrik berjumlah 66.921.705, hingga akhir Juni 2019 jumlahnya menjadi 67.548.773 atau 

mengalami penambahan sebanyak 627.068 rumah tangga. Penggunaan listrik saat ini masih banyak menggunakan kabel tembaga sebagai 

perantara untuk menghantarkan listrik yang di distribusikan oleh PLN yang kemudian dipergunakan dalam kehidupan masyarakat seperti untuk 

memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga oleh karena itu harus di temukan alternative pembangkit listrik berbahan larutan(garam atau 

gula). Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral (tanpa 

bermuatan). Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam oleh karenanya garam terbentuk 

dari hasil reaksi asam dan basa. Larutan garam dalam air merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik 

sedangkan gula adalah larutan non –elektrolit dan tak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak terionisasi dalam air. Salinitas merupakan 

kadar garam yang terlarut dalam air. 

SETELAH MENBACA URAIAN DI ATAS JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI: 

 No  Pertanyaan  Jawaban/Jawab dibawah ini 

7 Berdasarkan wacana yang telah anda baca, kenapa 

garam bisa menghantarkan arus listrik dengan 

membuktikan melalui: 

a. Reaksi yang terjadi jelaskan? 

Jawab: 
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b. Sifat yang ada pada larutan garam? 

c. Aplikasi garam sebagai larutan elektrolit dalam 

kehidupan sehari-hari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Setelah anda membaca wacana di atas coba sebutkan 

kesimpulan yang logis,relevan yang dapat  anda ambil 

dilihat dari segi ilmu kimia khususnya materi elektrolit 

dan non elektrolit dan berikan inovasi,ide dan temuan 

yang berdampak terhadap masa depan yang lebih 

baik? 

 

Kesimpulan: 

 

 

 

 

 Inovasi /Ide: 
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PERTANYAAN WAWANCARA TIDAK TERSTUKTUR / TAK LANSUNG 

No  
Indikator Berpikir Kritis 

Jumlah Siswa yang 

ditanya 

1 Apakah dengan adanya model POGIL berbasis SSI 

mengakibatkan pembelajaran kimia menjadi lebih 

praktis ? 

15 

2 Apakah model POGIL berbasis SSI  sangat 

memudahkan dan memberikan manfaat pada saat 

belajar di kelas? 

15 
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PENYEBARAN DATA VALIDASI SOAL BERPIKIR KRITIS 

PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT 

NO NAMA KELAS 
NO  ITEM SOAL 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Adib Syaputra  XI IPA3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 21 

2 Adi Tri Mustika XI IPA3 4 3 3 0 0 4 2 4 0 2 4 3 2 3 34 

3 Andre Kurniawan XI IPA3 3 3 2 4 4 4 3 1 0 2 4 3 4 4 41 

4 Carel Edgar  XI IPA3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 4 45 

5 Dwi Tio Prayogo XI IPA3 3 3 2 2 3 4 4 4 1 4 2 4 3 3 42 

6 Fatdli Meysa Putra XI IPA3 1 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 29 

7 Iksan Supriadi XI IPA3 3 2 2 2 2 4 3 4 1 1 4 3 2 3 36 

8 Irvan Rival Silalahi XI IPA3 3 4 2 4 4 2 3 4 2 3 2 3 2 4 42 

9 Ivanri Sujowo Tamba XI IPA3 3 3 2 3 3 2 3 4 1 1 4 2 2 3 36 

10 Kevin Septinus  XI IPA3 4 3 4 1 1 4 4 4 0 1 2 1 2 1 32 

11 M. Alif Choirum Majid XI IPA3 3 3 2 2 3 3 3 4 1 3 4 4 3 1 39 

12 Mey Yanti Pane   XI IPA3 3 4 4 3 4 4 4 1 3 1 1 1 1 3 37 

13 Nini Ave Sinaga XI IPA3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 44 

14 Pahala Jansen  XI IPA3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 1 1 1 3 39 

15 Prana Cahyo Tama XI IPA3 4 4 2 4 0 4 4 4 2 4 4 1 2 4 43 

16 Reza Trio Pratama XI IPA3 4 2 2 2 0 3 3 1 0 3 4 3 4 4 35 

17 Rizki Mulia Dewi XI IPA3 3 2 2 2 2 4 3 4 1 2 3 2 1 1 32 

18 Roni Arifin XI IPA3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 2 2 2 4 36 

19 Sahat Mangasi Tua  XI IPA3 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 45 

20 Sandra XI IPA3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 3 38 

21 Sardika Wahyu  XI IPA3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 4 42 

22 Tria Maulidia Marda XI IPA3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 46 

23 Virdana Ningsih  XI IPA3 3 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 46 

24 Wildana Fadillah  XI IPA3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 2 2 0 42 

25 Yeremi Putra  XI IPA3 3 4 2 2 3 2 3 2 1 1 4 1 2 1 31 

26 Yesi Ramadani XI IPA3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 3 46 
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HASIL KOMPUTERISASI VALIDASI EMPIRIS INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIVITAS MODEL POGIL BERBASIS SSI TERHADAP KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRISTIS SISWA PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN 

NON-ELEKTROLIT 

A. Validitas 

No Butir Soal Korelasi  Signifikasi  

1 0.470 Signifikan 

2 0.365 Tidak Signifikan 

3 0.100 Tidak Signifikan 

4 0.680 Sangat Signifikan 

5 0.525 Sangat Signifikan 

6 0.200 Tidak Signifikan 

7 0.545 Signifikan 

8 0.385 Tidak Signifikan 

9 0.470 Signifikan 

10 0.685 Sangat Signifikan 

11 0.360 Tidak Signifikan 

12 0.410 Signifikan 

13 0.465 Signifikan 

14 0.325 Tidak Signifikan 

 

B. Realibilitas 

No  Nama Siswa Skor 

ganjil 

Skor 

genap 

Skor Total 

1 Adib Syaputra  9 12 21 

2 Adi Tri Mustika 15 19 34 

3 Andre Kurniawan 20 21 41 

4 Carel Edgar  21 24 45 

5 Dwi Tio Prayogo 18 24 42 

6 Fatdli Meysa Putra 14 15 29 

7 Iksan Supriadi 17 19 36 

8 Irvan Rival Silalahi 19 23 42 
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9 Ivanri Sujowo Tamba 17 19 36 

10 Kevin Septinus  17 15 32 

11 M. Alif Choirum Majid 19 20 39 

12 Mey Yanti Pane   20 17 37 

13 Nini Ave Sinaga 21 23 44 

14 Pahala Jansen  18 21 39 

15 Prana Cahyo Tama 18 25 43 

16 Reza Trio Pratama 17 18 35 

17 Rizki Mulia Dewi 15 17 32 

18 Roni Arifin 16 20 36 

19 Sahat Mangasi Tua  24 21 45 

20 Sandra 19 19 38 

21 Sardika Wahyu  19 23 42 

22 Tria Maulidia Marda 22 24 46 

23 Virdana Ningsih  23 23 46 

24 Wildana Fadillah  23 19 42 

25 Yeremi Putra  18 13 31 

26 Yesi Ramadani 20 26 46 

 

C. Tingkat Kesukaran 

Nomor Butir Soal Tingkat Kesukaran(%) Tafsiran 

1 0.30 Sukar 

2 0.60 Sedang 

3 0.80 Mudah 

4 0.67 Sedang 

5 0.30 Sukar 

6 0.88 Mudah 

7 0.41 Sedang 

8 0.57 Sedang 

9 0.41 Sedang 

10 0.57 Sedang 

11 0.75 Mudah 

12 0.57 Sedang 

13 0.53 Sedang 

14 0.73 Mudah 
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D. Daya Pembeda 

No Rata2UN Rata2AS Beda Kategori  DP 

1 3.57 3.00 0.57 Jelek 0.14 

2 3.29 2.71 0.57 Jelek 0.14 

3 3.29 2.29 1.00 Cukup  0.25 

4 3.71 1.43 2.28 Baik 0.57 

5 3.14 1.29 1.85 Baik 0.46 

6 3.86 3.43 0.43 Jelek 0.11 

7 3.57 2.71 0.86 cukup 0.21 

8 3.57 2.57 1.00 cukup 0.25 

9 2.43 0.71 1.72 Baik 0.43 

10 3.29 I.57 1.72 Baik 0.43 

11 3.57 2.86 0.81 Cukup  0.20 

12 2.43 1.86 0.80 Cukup  0.20 

13 2.71 1.86 0.85 Cukup 0.21 

14 3.57 2.29 1.28 Cukup 0.32 
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DATA PRETEST DAN POSTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

No  Nama Siswa Pretest Posttest  

1 Ade Hermawan Ginting 21.88 87.50 

2 Aldianta Joito Cristiantri 25.00 81.75 

3 Arman 15.60 81.25 

4 Benaya Trinovandi 18.70 84.38 

5 Dzaki Ranaa Ardevanda 12.50 81.25 

6 Ester Angelina Simanjuntak 6.20 78.13 

7 Fahd Afif 3.10 62.50 

8 Fani  Christina Br. Pardosi 18.75 90.63 

9 Ficho Abiyyu Dziyab 18.70 81.25 

10 Frans De Deo Pinem 6.20 78.13 

11 Hodlas Aritonang 12.5 96.88 

12 Indah Shilpa Yani Nainggolan 3.10 87.50 

13 Jou Padu Martua Siregar 18.75 90.63 

14 Khairulza Ikhwanda Siregar 18.75 87.50 

15 Lawrin Indah Permata Damanik 21.88 90.63 

16 M.Husein Alsyami 15.60 78.13 

17 Mhd Raju Murdiansyah 21.88 87.50 

18 Muhammad Raffa Aditya 6.20 84.38 

19 Petrus Patra Natanael Simbolon 28.13 75.00 

20 Poltak Dekson Simanjuntak 12.50 81.25 

21 Rafly Dharmawan Nasution 6.20 78.13 

22 Rahmat Subhan Meliala 28.13 81.25 

23 Ray Mondo Samuel 12.50 75.00 

24 Ridwan Alwi 3.10 78.13 

25 Riska Pertiwi 28.00 90.63 

26 Rivaldo Prasetya Andriano 6.20 68.75 

27 Salma Rahmawati 31.25 81.75 

28 Sandi Yudha Hari Pranata 9.30 93.75 

29 Sela Ramadhani 15.60 84.38 

30 T. Ali Akbar Hasibuan 12.50 81.25 

Rata-Rata 14.78 82.00 
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DATA PRETEST DAN POSTEST KELAS KONTROL 

No  Nama Siswa Pretest Posttest  

1 Ahmad Riko Pramono 18.75 71.88 

2 Alan Maulana Hakim Pasaribu 21.88 84.38 

3 Daniel Sialagan 21.88 81.25 

4 Deaz Perdinan Tampubolon 6.20 62.50 

5 Diyan Eko Bhayangkara 9.30 71.88 

6 Djifa Triadi M 9.30 81.25 

7 Habib 12.50 65.68 

8 Helsi Herlinda Batele 18.75 93.75 

9 Hesfa Maryanti 9.30 71.88 

10 Ikhsan Nur Kamil 6.20 65.68 

11 Iqbal Setiawan 18.75 87.50 

12 Ishak Steven Sitanggang 15.60 75.00 

13 Jefri Albokhori 9.30 71.88 

14 Jesen Harianja 6.20 75.00 

15 Johari Sihol Marito S 6.20 71.88 

16 Juwita Qolbiah 15.60 81.25 

17 Krisman Suryadi Samosir 6.20 68.75 

18 M. Arsyad 3.10 71.88 

19 Muhammad Farhan 9.30 81.25 

20 Muhammad Febriansyah 28.13 84.38 

21 Muhammad Rayhan Gusdi 3.10 62.50 

22 Muhammad Zhia Ulhaq 15.60 81.25 

23 Petrus Darmawan 18.75 90.63 

24 Rahmah Aulia 12.50 65.58 

25 Rita Suhairita 12.50 68.75 

26 Rizki Pratama 6.20 71.88 

27 Sahal Syah Alam 12.50 84.38 

28 Yosua Alexander 6.20 62.50 

29 Zahwa Salsabilla Al Khoiri 3.10 68.75 

30 Zaki Akram 12.50 81.25 

Rata-Rata 11.84 75.22 
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HASIL PERHITUNGAN NILAI N-GAIN KELAS EKSPERIMEN 

No  Nama Siswa Skor pretets Skor 

postest 

Nilai N-

gain 

1 Ade Hermawan Ginting 7 28 0.84 

2 Aldianta Joito Cristiantri 8 26 0.77 

3 Arman 5 26 0.78 

4 Benaya Trinovandi 6 27 0.81 

5 Dzaki Ranaa Ardevanda 4 26 0.78 

6 Ester Angelina Simanjuntak 3 25 0.75 

7 Fahd Afif 1 20 0.61 

8 Fani  Christina Br. Pardosi 6 29 0.88 

9 Ficho Abiyyu Dziyab 6 26 0.77 

10 Frans De Deo Pinem 2 24 0.73 

11 Hodlas Aritonang 4 26 0.78 

12 Indah Shilpa Yani Nainggolan 1 25 0.77 

13 Jou Padu Martua Siregar 6 31 0.96 

14 Khairulza Ikhwanda Siregar 6 28 0.84 

15 Lawrin Indah Permata Damanik 7 29 0.88 

16 M.Husein Alsyami 5 25 0.74 

17 Mhd Raju Murdiansyah 7 28 0.84 

18 Muhammad Raffa Aditya 2 27 0.83 

19 Petrus Patra Natanael Simbolon 4 24 0.71 

20 Poltak Dekson Simanjuntak 4 26 0.78 

21 Rafly Dharmawan Nasution 2 25 0.76 

22 Rahmat Subhan Meliala 9 26 0.74 

23 Ray Mondo Samuel 4 24 0.71 

24 Ridwan Alwi 1 25 0.77 

25 Riska Pertiwi 9 29 0.87 

26 Rivaldo Prasetya Andriano 2 22 0.67 

27 Salma Rahmawati 10 26 0.75 

28 Sandi Yudha Hari Pranata 3 30 0.93 

29 Sela Ramadhani 5 27 0.81 

30 T. Ali Akbar Hasibuan 4 26 0.78 
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HASIL PERHITUNGAN NILAI N-GAIN KELAS KONTROL 

No  Nama Siswa Skor pretets Skor 

postest 

Nilai N-

gain 

1 Ahmad Riko Pramono 6 23 0.65 

2 Alan Maulana Hakim Pasaribu 7 27 0.80 

3 Daniel Sialagan 7 26 0.76 

4 Deaz Perdinan Tampubolon 2 20 0.60 

5 Diyan Eko Bhayangkara 3 23 0.68 

6 Djifa Triadi M 3 26 0.79 

7 Habib 4 21 0.60 

8 Helsi Herlinda Batele 6 30 0.91 

9 Hesfa Maryanti 3 23 0.68 

10 Ikhsan Nur Kamil 2 21 0.63 

11 Iqbal Setiawan 6 28 0.84 

12 Ishak Steven Sitanggang 5 24 0.70 

13 Jefri Albokhori 3 23 0.68 

14 Jesen Harianja 2 24 0.73 

15 Johari Sihol Marito S 2 23 0.70 

16 Juwita Qolbiah 3 26 0.79 

17 Krisman Suryadi Samosir 2 22 0.66 

18 M. Arsyad 1 23 0.70 

19 Muhammad Farhan 3 26 0.79 

20 Muhammad Febriansyah 9 27 0.80 

21 Muhammad Rayhan Gusdi 1 20 0.61 

22 Muhammad Zhia Ulhaq 5 26 0.77 

23 Petrus Darmawan 6 29 0.88 

24 Rahmah Aulia 4 21 0.60 

25 Rita Suhairita 4 22 0.64 

26 Rizki Pratama 2 23 0.70 

27 Sahal Syah Alam 4 27 0.82 

28 Yosua Alexander 2 20 0.60 

29 Zahwa Salsabilla Al Khoiri 1 22 0.67 

30 Zaki Akram 4 26 0.78 
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HASIL NILAI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No  
Indikator Berpikir Kritis 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 Memberikan Penjelasan Sederhana 75.85% 71.70% 

2 Menbangun keterampilan dasar 82.50% 74.15% 

3 Menyimpulkan  84.75% 78.90% 

4 Memberi penjelasan lanjut 78.00% 68.00% 

5 Mengatur Strategi dan Taktik 83.75% 74.60% 
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HASIL WAWANCARA TAK LANGSUNG 

No  

Indikator Berpikir Kritis 

Jumlah Siswa 

yang ditanya 

Persentase 

yang 

menjawab iya 

1 Apakah dengan adanya model 

POGIL berbasis SSI mengakibatkan 

pembelajaran kimia menjadi lebih 
praktis ? 

15 75% 

2 Apakah model POGIL berbasis SSI  

sangat memudahkan dan 

memberikan manfaat pada saat 
belajar di kelas? 

15 50% 
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DOKUMENTASI 

 

Dokumentasi uji validitas kelas XI 

    

Dokumentasi Preetest kelas Eksperimen dan Kontrol (P1) 

    

Dokumentasi Mengajar Di Kelas Kontrol Bantuan PPT(P2) 
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN MODEL POGIL BERBASIS 

SSI DI KELAS EKSPERIMEN(P3) 

A. Orientasi Malasah dengan SSI 

        
 

B. Eksplorasi Masalah sesuai Konteks SSI 

      
 

C. Pembentukan Konsep 
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D. Aplikasi Melalui diskusi kasus SSI 

 
E. Penutup  

 
 

    
Dokumentasi Postest Kelas Kontrol Dan Eksperimen(P4) 
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